
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

13.6.2022 

Stadsmiljösektorns register för kundkommunikation och 

marknadsföring 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till 

förvaltningsdirektören. Stadsmiljönämndens beslut 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58231, 00099 Helsingfors stad 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Kommunikationschefen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Chefen för mediekommunikationsenheten 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58234, 00099 Helsingfors stad 



4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Ändamålet för behandling av personuppgifter är att rikta stadsmiljösektorns 

kommunikation och marknadsföring, förvalta fotografier, publiceringstillstånd för dem samt 

ordna stadsevenemang och rådgivning för kommuninvånarna. 

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 ändamål. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Förvaltningslagen (434/2003)  

• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

5. Innehåll i registret 

• Namn  

• E-postadress  

• Telefonnummer  

• Organisationens namn  

• Mer information om evenemangsanmälningar 

• Adress 

• Roll i husbolag 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Personuppgifterna lämnas inte ut.  

Registeruppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Personuppgifter som behövs för att rikta meddelanden med anknytning till kommunikation 

och marknadsföring lagras för den tid som kunden gett sitt samtycke.  

För tillstånd för publicering av fotografier lagras uppgifterna så länge staden har rätt att 

publicera dem.  

För stadsevenemang sparas personuppgifter i högst fem år efter evenemanget. 

För rådgivning sparas personuppgifter i högst fem år efter första kontakten. 

8. Källor för personuppgifterna 

Uppgifterna fås från personen själv. 
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