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Register för försöket Tule liikuttamaan henkilöstöä
1. Personuppgiftsansvarig
Helsingfors stad är gemensampersonuppgiftsansvarig i enlighet med Artikel 26 i EU:s
allmänna dataskyddsförordning tillsammans med alla företag som deltar i försöket. Varje
företag som har deltagit i försöket är dock personuppgiftsansvarig tillsammans med
Helsingfors stad endast i fråga om de data som de samlar in i sin egen verksamhet.
Företagen som deltar i försöket är således inte personuppgiftsansvariga i förhållande till
varandra.
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Företagen:
2. Fibion Oy
FO-nummer 2603410-2
3. Cuckoo Workout Oy
FO-nummer 2612255-9
4. Healthfactory Oy
FO-nummer 2619009-2

2. Registeransvarig
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Näringslivsavdelningen / Chefen för enheten Innovationer och nya försök
2. Fibion Oy
Ari Peltoniemi
ari.peltoniemi@fibion.com
3. Cuckoo Workout Oy
CEO Veera Lehmonen
info@cuckooworkout.com
4. Healthfactory Oy
Dataombudsman Miika Karmitsa
miika@syketribe.fi

3. Kontaktperson för registret
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Näringslivsavdelningen / Chefen för enheten Innovationer och nya försök /
Specialplanerare
Helsingfors stad, Registratorskontoret,
PB 10 (Norra esplanaden 11–13), 00099 Helsingfors stad

2. Fibion Oy
Ari Peltoniemi
ari.peltoniemi@fibion.com
3. Cuckoo Workout Oy
Veera Lehmonen
info@cuckooworkout.com
4. Healthfactory Oy
Terhi Immonen
terhi@syketribe.fi

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen
Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen av personuppgifter i registret är att genomföra det av Helsingfors
stad inledda försöket ”Tule liikuttamaan henkilöstöä”. I försöket är målet att ta fram digitala
eller annars innovativa och kommersiellt potentiella lösningar som främjar aktiviteten bland
de anställda vid Helsingfors stad.
Företagen som deltar i försöket får behandla personuppgifter också utanför försöket. För
denna behandling är de självständiga personuppgiftsansvariga och bestämmer själva
behandlingens syfte och dess rättsliga grund.
Rättslig grund för behandlingen
Artikel 6 punkt 1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt
samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Central lagstiftning
•

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

•

Dataskyddslagen (1050/2018)

5. Innehåll i registret
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Företagen som deltar i försöket ”Tule liikuttamaan henkilöstöä” samlar in
personuppgifter som behövs för att genomföra försöket. Helsingfors stad samlar
inte in personuppgifter i försöket.
2. Fibion Oy
Försöksdeltagarna har möjlighet att delta i en anonym datasäkerhetsenkät, som
fördjupar medlemmarna i dataskyddspraxis för FAO-programmet. Det är möjligt att
registrera sig för Fibion-mätningarna via enkäten. I enkäten samlas följande
anonyma uppgifter: bakgrundsuppgifter, vetskap om dataskydd, upplevelse och
benägenheter, den upplevda effekten av dataskyddsbeskrivningen och deltagande i
programmet.
Adressuppgifterna samlas in för skickande av Fibion-mätningsapparaten samt
följande bakgrundsuppgifter som används för att producera Fibion-rapporter: kön,
födelseår, längd, vikt, typisk tid då man går och lägger sig, typisk tid då man stiger
upp, inledningsdatum för mätningen, avslutningsdatum för mätningen och
eventuella tilläggsuppgifter. I bakgrundsuppgifterna ingår dessutom en kort enkät
om deltagarnas levnadsvanor.
Arbetshälsoenkät, vars uppgifter kopplas till Fibion-mätningarna fall för fall i fråga
om personer som deltar med sitt namn. Uppgifterna används som medelvärden i
resultaten på arbetsgemenskapsnivån. I enkäten samlas följande uppgifter: arbetets
natur, arbetsplatsens och arbetsgemenskapens aktivitetsmöjligheter och
aktivitetsrutiner.

Deltagarna utför på webben uppgifter och utmaningar som uppmuntrar till ändringar
i beteendet, och i samband med dem samlas uppgifter om utförandet av uppgifterna
och utmaningarna och statistiska uppgifter om deltagarnas webbanvändning.
Prestationsuppgifterna kopplas till personen för dem som deltar med sitt namn.
Den namnlösa slutresponsen ställs ihop med en enkät, där man samlar in följande
uppgifter: kön, åldersgrupp, frivilliga enhet och position, och åsikter om
programmets nyttighet, effektivitet för ändringar i beteendet, kommunikationspraxis,
datasystem, dataskyddspraxis, skolvitsord för programmet och eventuella
rekommendationer och utvecklingsförslag.
3. Cuckoo Workout Oy
Följande uppgifter samlas utgående från användarnas besök:
-

Personernas webbläsaruppgifter, såsom IP-adress, webbläsarens namn och
versionsnummer, operativsystemets namn och version

-

Öppnade sidor

-

Eventuella hänvisningar om vilken väg användaren har kommit till sidorna

Med webblanketterna samlar man in följande uppgifter:
-

Personernas individualiseringsuppgifter, såsom namn, företagets namn, e-post
och telefonnummer

Med kommunikationsverktyget Intercom samlar man in följande uppgifter:
-

Debattörens individuella identifierare

-

Diskussionens gång och meddelanden

-

Personernas webbläsaruppgifter, såsom IP-adress, webbläsarens namn och
versionsnummer, operativsystemets namn och version

4. Healthfactory Oy
-

De anställdas enhet, arbetsbild och valda träning

-

Kundernas aktivitets- och träningsuppgifter, vars innehåll kan vara det följande:
o Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadresser
o Registreringsuppgifter, såsom användarnamn, pseudonym, lösenord
och eventuellt annat individualiserande tecken
o Ålder, kön
o Uppgifter om användningen av tjänsterna, såsom bläddrings- och
sökuppgifter

-

Aktivitetsuppgifter, GPS-data som mobilapparaten har samlat in och
användaren har överlåtit och valt med separat samtycke

-

Information från det elektroniska formuläret om förhandsuppgifter (bl.a. vanor i
vardagen, rörelseuppgifter)

-

Tränings- och uppföljningsdata som rapporteras via portalen

-

Uppgifter kan samlas också tekniskt om användningen av tjänsten, t.ex. IPadress

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående och uppgifterna i registret överförs
inte utanför EU eller EES.

2. Fibion Oy
Personuppgifterna som har samlats i FAO-programmet är konfidentiella. I
produktionen av FAO-programmet kan personuppgifter överlåtas endast till
databehandlaren SL-valmennus Oy, som är Fibion Oy:s underleverantör och som
har förbundit sig att följa företagets datasäkerhetspraxis. SL-valmennus ansvarar
bl.a. för genomförandet av Fibion-mätningarna.
FAO-programmets personuppgifter förvaras alltid i Finland och i skyddade
datacenter i EU-området.
3. Cuckoo Workout Oy
Kommunikationsverktyget Intercom som används på webbplatsen fungerar i USA
och sparar data utanför EU och EES. Ett avtal om behandling av personuppgifter
har tecknats mellan Cuckoo och Intercom. I avtalet ingår de av Europeiska
kommissionen godkända standardklausulerna om överföring av data till tredje
länder. Till tredje länder överförs inga konfidentiella data eller data som hör till
särskilda personuppgiftsgrupper.
Vi överför användaruppgifter endast i det syfte och den omfattning som det är
nödvändigt för att producera kundservicen och försäljningen.
4. Healthfactory Oy
Personuppgifterna i registret ges eller överlåts aldrig till tredje parter.
Data som har samlats in i projektet sparas under projektet i SYKE Tribes
webbträningssystem. Uppgifterna sparas på finska servrar som finns i Finland
(Telia-Nebula). Vid slutet av projektet används också en formulärtjänst
(contactfrom) för att samla in anonym respons och upplevelser. De här uppgifterna
samlas in utan namn och e-postadress.

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Personuppgifterna som samlas i försöket ”Tule liikuttamaan henkilöstöä” stryks efter att
försöket avslutats, om den registrerade som har deltagit i försöket inte beslutar att fortsätta
skaffa tjänsten och separat godkänner förvarandet av personuppgifterna också efter
försöket. Om ett företag som deltar i försöket har rätt att behandla personuppgifter som
samlats in i samband med försöket också utanför försöket som självständig
personuppgiftsansvarig, ansvarar det för fastställandet av lagringsperioden för uppgifterna.

8. Källor för personuppgifterna
1. Helsingfors stad / Stadskansliet / Näringslivsdirektören
Helsingfors stad samlar inte in personuppgifter i försöket.
2. Fibion Oy
Personuppgifterna samlas in direkt från deltagarna med hjälp av ett skyddat
webbformulär. I Fibion-mätningarna samlas uppgifter om deltagarnas fysiska
aktivitet med en Fibion-mätningsapparat.

3. Cuckoo Workout Oy
I registret bildas data både genom att de registrerade själv meddelar uppgifter och
genom den personuppgiftsansvarigas egen verksamhet (betalningsuppgifter för
tjänsten). Uppgifterna kontrolleras vid behov i befolkningsregistret eller
motsvarande datakällor.
Insamlingen av uppgifter sker med webbteknologi som finns att tillgå, tredje parters
tjänster och till följd av besökarnas egen aktivitet.
Teknologi och tjänster som avses för insamling av data är Google Analytics, Google
Adwords, Google Search Console, Leadfeeder, kakor som avses för uppföljning,
Intercom samt webbformulär.

4. Healthfactory Oy
Personuppgifterna samlas in från de registrerade själv. Verktyg som tredje parter
erbjuder, såsom Google Analytics, kan också användas för insamling och
användning av icke-personliga uppgifter. Google Analytics samlar in och sparar
data såsom besökstider på Internetsidor, besökstider på individuella sidor,
besökarens IP-adress, besökta sidor, besökarens operativsystem och uppgifter om
apparaten. Med samtycke är det möjligt att samla uppgifter från den registrerades
datakällor (t.ex. Apple Health).

