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Register för tjänstedesign

1. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stad / Stadsstyrelsen

2. Registeransvarig

Stadskansliet / Strategiavdelningen / Strategidirektören

Strategidirektören är registeransvarig enligt statsstyrelsens beslut 7.3.2022 § 182 om

ansvar och uppgifter som gäller registerföring vid stadskansliet.

3. Kontaktperson för registret

Stadens designchef

Kontaktuppgifter

Helsingfors stad, Registratorskontoret PB 10 (Norra esplanaden 11–13), 00099

Helsingfors stad



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen

Ändamål med behandlingen

1. Ändamålet är att göra personer delaktiga i att utveckla Helsingfors stads

verksamhet och tjänster samt att samla in erfarenheter för att utveckla tjänsterna.

2. Målet med att göra personer delaktiga är att förstå utvecklingsarbetets helhetsbild

och grundorsakerna till problemen samt att rikta utvecklingsåtgärderna.

3. Ändamålet är dessutom att belöna de personer som deltagit i designprojekt.

Rättslig grund för behandlingen

Servicedesignprojekt:

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.

Anmälning av uppgifter till inkomstregistret:

Artikel 6 punkt 1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för

att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

I registret behandlas särskilda kategorier av personuppgifter. Behandlingen är tillåten i

enlighet med artikel 9 punkt 2 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning om den

registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa

personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller

medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av

den registrerade.



Central lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (105/2018)

 Lagen om inkomstdatasystemet (53/2018)

5. Registrets datainnehåll

Uppgifter som behandlas vid tjänstedesignprojekt:

Namn och kontaktuppgifter. Vid behov behandlas även uppgifter om personernas

socioekonomiska bakgrund för att identifiera designprojektets målgrupp och göra

målgruppen delaktig i projektet i fråga.

Den registrerades upplevelse om sin vardag och livssituation samt stadens tjänster och

verksamhet (åsikter om tjänsterna och utvecklingen av dem).

Uppgifter som behandlas för belöning:

Personbeteckning, namn, ersättning

6. Ändamålen för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter som lämnas ut i samband med belöning: Skatteförvaltningen

7. Lagringsperioder för uppgifterna

Tre månader efter att projektet avslutas.

8. Källor för personuppgifterna

Den registrerade
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