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Registret för intern rapporteringskanal

1. Personuppgiftsansvarig

Stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen har bestämt om den registeransvariga och den

registeransvarigas uppgifter (stadsstyrelsens beslut 7.3.2022, § 182).

2. Registeransvarig

Befattning

Stadskansliet/Förvaltningsavdelningen/Rättstjänster/Stadsjurist

3. Kontaktperson för registret

Befattning

Rättstjänstassistenter, Stadskansliet/Förvaltningsavdelningen/Rättstjänster

Kontaktuppgifter

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

Helsingfors stad



4. Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Ändamål med behandlingen

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att skydda sådana personer som

rapporterar om brott, förseelser, missbruk eller andra gärningar eller försummelser som

ska anses bryta mot Europeiska unionens förordningar eller nationella lagar i följande

lagstiftningsområden:

1. offentliga upphandlingar

2. finansieringstjänster, -produkter och -marknader samt förebyggande av penningtvätt

och finansiering för terrorism

3. produktsäkerhet och kravenlighet

4. trafiksäkerhet

5. miljöskydd

6. strålsäkerhet och nukleär säkerhet

7. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurens hälsa och välbefinnande

8. folkhälsa

9. konsumentskydd

10.  integritets- och personuppgiftsskydd samt webb- och datasystemens säkerhet.

Förutsättningen för behandlingen av rapporter är att rapporten gäller en gärning eller en

försummelse:

1. som kan leda till fängelsestraff, böter eller en förvaltningsmässig påföljd av straffkaktär

eller

2. som allvarligt kan äventyra genomförandet av målen av allmänt intresse i den ovan

nämnda lagstiftningen.

Dessutom tillämpas skyddet för sådana personer som rapporterar om missbruk eller

förseelser som härrör från genomförandet av Europeiska unionens utgifter eller

insamlingen av unionens inkomster och tillgångar eller Europeiska unionens understöd

och statsstödsregler eller nationella understöd eller statsstödsregler.



Skyddet tillämpas även för sådana personer som rapporterar om:

3. missbruk eller förfaranden som bryter mot Europeiska unionens konkurrensregler eller

nationella konkurrensregler eller

4. överträdelser av lagstiftningen om bolagsskatt och arrangemang vars syfte är att få en

skattefördel (EUF artikel 26.2).

Dessutom är syftet med behandlingen av personuppgifter genomförandet av

kommunallagen (39 §) enligt vilken stadsstyrelsens uppgift är att sörja för den interna

kontrollen och ordnandet av riskhanteringen, samt lagrummet (2 kap. 6 §) i

förvaltningslagen om rättsprinciperna i förvaltningen enligt vilket myndigheten ska skydda

förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen.

Rapporter kan gälla även sådana situationer där staden är målsägande, till exempel offer

för vandalism, då hanteringen av personuppgifter är nödvändig för att behandla sådana

fall.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I rapporter vars behandling grundar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar

om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen är

den rättsliga grunden:

 Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att

fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

I rapporter som behandlas för att genomföra den interna kontrollen och riskhanteringen

samt skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen är den rättsliga

grunden för behandlingen:

 Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvarigas

myndighetsutövning.



I rapporter där staden är målsägande är den rättsliga grunden:

 artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för

ändamål som rör den personuppgiftsansvarigas eller en tredje parts berättigade

intressen.

Relevant lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (1050/2018)

 Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska

unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen samt lagar i samband med den

(VN/2434/2018)

 Kommunallagen 39 § (410/2015)

 Förvaltningslagen 2 kap. 6 § (434/2003)

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller personuppgifter till dem som rapporterar, rapportens objekt och tredje

parter, såsom vittnen.

 Rapporten kan göras anonymt. Den som rapporterar kan om hen vill lämna in sitt

namn, sin e-postadress och sitt telefonnummer. Dessutom kan den som rapporterar

ge i samband med beskrivningen av det som inträffat även andra uppgifter om sig

själv, som uppgifter om hens arbetsuppgifter.

 Uppgifterna om rapporten är i regel gärningsbeskrivningar. De kan innehålla uppgifter

om rapportens objekt, såsom personens namn, befattning, kontaktuppgifter,

verksamhetsställe samt uppgifter om platsen och tidpunkten för det som inträffat och

andra eventuella uppgifter av den som rapporterar.

 Rapporter kan innehålla tredje parters, till exempel vittnens, personuppgifter. Dessa

uppgifter kan vara deras namn och kontaktuppgifter och andra eventuella uppgifter av

den som rapporterar.



6. Regelmässigt utlämnande av personuppgifter

Uppgifter lämnas ut vid behov till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel polisen,

för de delar som det är fråga om ett misstänkt brott eller till räddningsmyndigheter om det

gäller en incident som har med tryggheten att göra.

Dessutom överförs personuppgifter vid behov till en centraliserad extern

rapporteringskanal som upprätthålls av statsrådets justitiekansler och till andra

tillsynsmyndigheter i enlighet med 16 § i lagen om skydd för personer som rapporterar om

överträdelser.

Från registret överförs uppgifter inte utanför EU eller EES.

7. Lagringstider för uppgifter

Rapporterna lagras i enlighet med 21 § i lagen om skydd för personer som rapporterar om

överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen endast

så länge som det är nödvändigt och i proportion till att följa kraven i lagstiftningen eller

andra krav som satts upp i unionens rätt eller i den nationella rätten.

De övriga rapporterna lagras i enlighet med speciallagstiftningen och rekommendationer

och bestämmelser om lagringen av kommunala dokument.

8. Källor för personuppgifter

Uppgifterna fås i regel av de personer som rapporterar. För att behandla rapporterna kan

man samla in uppgifter även från andra källor beroende på vad har inträffat.
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