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Kulturtjänsternas lokalboknings- och kundregister

1. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är kultur- och fritidsnämnden som per den 27.3.2018 § 71

har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till kulturdirektören.

2. Registeransvarig

Befattning

Kulturtjänstchef

3. Kontaktperson för registret

Befattning

Produktionsplanerare och kurssekreterare

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

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret är ordnandet av kundens

lokalbokning eller produktion eller kurs- och verkstamsverksamhet. Och anmälanden till

produktioner, verkstamer eller kurser.

Rättslig grund för behandlingen

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

fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av

den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Central lagstiftning

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)

 Dataskyddslagen (1050/2018)

 Lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019)

5. Innehåll i registret

Uppgifter för identifiering av den registrerade och kontaktuppgifter till den registrerade och

den registrerades personbeteckning eller uppgifter för identifiering av en registrerad

företagskund och kontaktuppgifter till en registrerad företagskund och

bankförbindelseuppgifter samt uppgifter som är väsentliga för bokningen, anmälanden

eller produktionen såsom bokningstid, lokal och tilläggstjänster som behövs.

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Personuppgifterna lämnas inte ut utanför EU- eller EES-länderna och inget annat

regelmässigt utlämnande av personuppgifter sker.



7. Lagringsperioder för uppgifterna

Uppgifterna lagras i två år efter att evenemanget har genomförts.

8. Källor för personuppgifterna

Uppgifterna fås av den registrerade själv och av representanter för företagskunder.
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