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Kundregister för tillstånds- och uthyrningsärenden inom
områdesanvändning
1. Personuppgiftsansvarig
Stadsmiljönämnden. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till
kundrelationsdirektören. Stadsmiljönämndens beslut 15.5.2018 HEL 2018-004277.
Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, 00099 Helsingfors stad

2. Registeransvarig
Befattning
Enhetschefen

3. Kontaktperson för registret
Befattning
Enhetschefen
Kontaktuppgifter
Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för
behandlingen
Ändamål med behandlingen
Ändamålet för behandling av personuppgifter är att tillhandahålla information till
evenemangsarrangörer, hantera evenemangstillstånd, publikevenemang, marknadsföring,
försäljningsverksamhet, uthyrning av terrassområden samt annan markanvändning och
uthyrning, behandla tillstånd och feedback för gatuarbeten, upprätta placeringsavtal, utföra
ledningsutredningar samt övervaka olovlig markanvändning och underhållsskyldigheter
som anknyter till de gator som hör till fastigheterna.
Rättslig grund för behandlingen
Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt
samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att
utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller för att utöva sådan offentlig makt som
hör till den registeransvarige.
Central lagstiftning


EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)



Dataskyddslagen (1050/2018)



Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
(669/1978)



Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)



Markanvändnings- och byggförordningen (895/1999)



Lagen om sammankomster (530/1999)



Jordlegolagen (258/1966)



Vägtrafiklagen (729/2018)



Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffL, 621/1999)



Förvaltningslagen (434/2003)

5. Innehåll i registret


namn



adress



telefonnummer



e-postadress



personbeteckning/FO-nummer



fastighetsbeteckning

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
Personuppgifterna utlämnas på basis av lagstiftning eller en specificerad
informationsbegäran till myndigheter som är berättigade till detta.
Registeruppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna
Uppgifterna lagras i 10 år. Personuppgifter som berör placeringsavtal sparas så länge
avtalet är i kraft. Personuppgifter som berör för annan markanvändning och
uthyreshantering sparas så länge avtalet är i kraft.

8. Källor för personuppgifterna
Personuppgifter fås från myndighetssystem och från kunderna själva.

