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Kaupunkiympäristön toimialan hankintapalveluiden
asiakasrekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Kaupunkiympäristölautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu hallintojohtajalle.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 HEL 2018-004277.
Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Tehtävänimike
Hankintapäällikkö

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Tehtävänimike
Hankintapäällikkö
Yhteystiedot
Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58208, 00099 Helsingin kaupunki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittelyn tarkoitukset
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kaupunkiympäristön toimialan
hankintapalveluiden toimintaan liittyvä hankintojen valmistelu ja hankintaprosessien
kehittäminen, hankintamenettelyiden toteuttaminen sekä sopimusten toimeenpanoon
liittyvät tehtävät.
Vastaanotettujen rikosrekisteriotteiden sisältämiä rikosrekisterilain 6 b §:ssä tarkoitettuja
rikosrekisteriin kuuluvia henkilötietoja käsitellään viranomaiselle lain nojalla tehtävän
luovutuksen perusteella julkisen hankinnan hankintamenettelyä varten tarjoajien ja
ehdokkaiden poissulkemisen edellytysten selvittämiseksi.
Käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: käsittely on tarpeen sellaisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseksi.
Keskeinen lainsäädäntö


EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)



Tietosuojalaki (1050/2018)



Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)



Laki julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)



Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)



Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
käytettäessä (1233/2006)



Rikosrekisterilaki (770/1993)

Lisäksi oikeusperusteena on kuhunkin yksittäiseen toimeksiantoon liittyvä
erityislainsäädäntö.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, henkilöiden työhistoriaan ja
koulutukseen liittyvät tiedot, rikosrekisteriotteiden sisältämät rikosrekisteriin kuuluvat
henkilötiedot sekä muut toimeksiannon luonteen mukaiset henkilötiedot.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan sopimusten perusteella siihen oikeutetuille tahoille.
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat
Hankintoihin liittyviä asiakirjoja ja tietoja säilytetään Helsingin kaupungin
tiedonohjaussuunnitelman (tiedonohjaus.hel.fi) mukaisesti. Esimerkiksi tarjouksia
säilytetään 10 vuotta. Rikosrekisteriotteet hävitetään viipymättä, kun niiden tiedot on
tarkistettu.
Lisäksi hankintayksikkö käsittelee muiden hankintayksiköiden julkaisemia hankintaasiakirjoja oman toimintansa kehittämiseksi. Näihin asiakirjoihin sisältyviä henkilötietoja
säilytetään vain tilapäisesti siihen asti kunnes niitä koskeva anonymisointi on tehty.

8. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään, yhteistyöyrityksiltä tai julkisista lähteistä (esim.
tarjouspalveluista, kaupparekisteristä).

