
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

2.1.2019 

Klientregister över bostadsrättsnummer och -bostäder 

1. Personuppgiftsansvarig 

Helsingfors: Stadsmiljönämnden.  

Den personuppgiftsansvarigas uppgifter har delegerats till kundrelationsdirektören. 

Stadsmiljönämndens beslut 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad  

 

Esbo: Bostadsenheten, Ämbetsplatsen 2 C, PB 49, 02070 Esbo stad 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Helsingfors: Chefen för enheten för bostadstjänster  

Esbo: Bostadschef 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Helsingfors: Chefen för teamet för myndighetstjänster för boende  

Esbo: Planerare 



Kontaktuppgifter 

Helsingfors: Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad 

Esbo: Teknik- och miljösektorn, Ämbetsplatsen 2C, PB 49, 02770 Esbo stad 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att för Helsingfors, Esbo, 

Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo och Borgå städers samt Kyrkslätt, Mäntsälä, 

Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis kommuners del möjliggöra:  

 sökande av ordningsnumren som behövs vid sökande av en bostadsrättsbostad  

 behandling av ansökningar om att erhålla en bostadsrätt  

 behandling av ansökningar om att frångå bostadsrätten. 

Rättslig grund för behandlingen 

Behandlingens rättsliga grund: Artikel 6 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

personuppgiftsansvarige). 

Central lagstiftning 

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lag om bostadsrättsbostäder (651/1990)  

 Förvaltningslagen (434/2003)  

 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 



5. Innehåll i registret 

Ansökarnas och övriga framtida invånares:  

 Namn  

 Adress  

 Personbeteckning  

 Telefonnummer  

 E-postadress  

 Uppgifter om förmögenhet  

 Uppgifter om ägaren till bostadsrättsbostaden  

 Fastighetens namn  

 Fastighetens läge  

 Anskaffningstidpunkten för fastigheten  

 Bostadens storlek  

 Typen av bostad 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Personuppgifterna utlämnas till bostadsrättsbostadens ägare.  

Registeruppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Ordningssiffrorna och därtill hörande personuppgifter förvaras permanent.  

Beslut och till dem hörande dokument förvaras i 10 år. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna samlas in från ansökarna, bostadsrättsbolaget och 

Befolkningsregistercentralens befolkningsregister. 
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