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Register över kontaktuppgifter vid Stadsakademins
kommunikation

1. Personuppgiftsansvarig

Vanda stad: verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning, ekonomi och strategi-

avdelningen Primär, ansvarar för registrets datasystem.

Helsingfors stad: Stadsstyrelsen

Esbo stad: enheten för strategi, forskning och statistik

Helsingfors universitet: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Aalto-universitetet: högskolan för ingenjörsvetenskaper, institutionen för byggd miljö

2. Registeransvarig

Vanda stad: Strategi- och forskningschef, enheten för strategi och forskning

Helsingfors stad: Enhetschef, företagsmiljöer, stadskansliet, näringslivsavdelningen

Enligt beslutet om Helsingfors stadsstyrelses ansvar och uppgifter i anslutning

till registerföringen i stadskansliet 7.3.2022 § 182 registeransvarig är

enhetschef, företagsmiljöer utsedd av näringslivsdirectör.



Esbo stad: Forskningschef, strategi, forskning och statistik

Aalto-universitetet: Specialexpert, ledningens stödtjänster

Helsingfors universitet: Kontaktchef vid forskningsinstitutet Kaupunkitutkimusinstituutti

3. Kontaktperson för registret

Vanda stad: Planerare, Stadsakademin, verksamhetsområdet för stadens strategi och

ledning, ekonomi och strategi-avdelningen, enheten för strategi och forskning Primär

kontaktperson.

Helsingfors stad: Projektchef, Stadsakademin, stadskansliet, näringslivsavdelningen,

enheten företagsmiljöer

Esbo stad: Forskningschef, strategi, forskning och statistik

Aalto-universitetet: Specialexpert, ledningens stödtjänster

Helsingfors universitet: Kontaktchef vid forskningsinstitutet Kaupunkitutkimusinstituutti

Kontaktuppgifter

Vanda stadsregistratur, PB 1100, 01030, Vanda stad

Helsingfors stad, Registratorskontor, PB 10, 00099, Helsingfors stad

Esbo stad, Registraturen, Brogatan 11, 02770 Esbo

Aalto-universitetet, PB 18000, 00760 AALTO

Helsingfors universitet, PB 4, 00014, Helsingfors universitet



4. Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Stadsakademin är Aalto-universitetets, Helsingfors universitets samt Esbo stads,

Helsingfors stads och Vanda stads samarbetsplattform för forskningsbaserad

stadsutveckling. Samarbetsplattformen främjar växelverkan mellan stadsforskning och

stadsutveckling samt stöder multidisciplinärt samarbete. Det är möjligt att beställa på

Stadsakademins nyhetsbrev för att få information om Stadsakademins evenemang och

stadsforskningssamarbete. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att rikta

kommunikation och evenemangsmarknadsföring till personer i registret och personer som

beställer på Stadsakademins nyhetsbrev.

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)

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5. Registrets datainnehåll

Den registrerades namn och e-postadress.

6. Regelmässig utlämning av personuppgifter

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

Personuppgifterna överlåts inte till tredje parter.



7. Lagringsperioder för uppgifterna

Personuppgifterna lagras under Stadsakademins avtalsperiod 2019–2023.

8. Källor för personuppgifterna

Den registrerade lämnar uppgifterna.
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