
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

24.8.2021 

Stadstekniskt register 

1. Personuppgiftsansvarig 

Stadsmiljönämnden. Den personuppgiftsansvariges uppgifter har delegerats till den 

tekniska chefen. Stadsmiljönämndens beslut HEL 2018-004277 av den 15 maj 2018.  

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58220, 00099 Helsingfors stad 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Enhetschefen 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Utvecklingschef 

Kontaktuppgifter 

Stadsmiljösektorn, Verkstadsgatan 8, PB 58220, 00099 Helsingfors stad 



4. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund 

för behandlingen 

Ändamålen med behandlingen 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i registret är att sköta uppgifter kring 

förvaltning, planering, byggande och underhåll av Helsingfors stads utebelysning, 

trafikljus, evenemangsel, City-toaletter och andra tekniska anordningar som betjänar 

allmänna områden. 

Rättslig grund för behandlingen 

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 d i EU:s allmänna dataskyddsförordning, behandlingen är nödvändig för att 

skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en 

annan fysisk person.  

Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning, behandlingen är nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva sådan offentlig makt som åvilar den 

personuppgiftsansvarige. 

Central lagstiftning 

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  

 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)  

 Markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 

 Elmarknadslagen (588/2013)  

 Vägtrafiklagen (729/2018)  

 Vägtrafikförordningen (182/1982)  



 Kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik (1012/2001)  

 Hissäkerhetslagen (1134/2016)  

 Elsäkerhetslagen (1135/2016)  

 Lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (276/2016) 

5. Innehåll i registret 

För de personer som deltar i förvaltning, planering, byggande och underhåll av 

stadsteknikens infrastrukturegendom: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, 

registreringsnummer för fordon, examensbetyg, meritförteckning/utredning om 

arbetserfarenhet, arbetsintyg, kravklass, utredning om andra planerade och pågående 

arbetsplatsobjekt, särskild information om personens yrkeskompetens, 

fastighetsbeteckning, fordons utsläppsklass, anmälan om utredning, numret för anmälan 

om utredning, skadenumret, företagets namn samt kontakt- och faktureringsuppgifter 

6. Regelrätta utlämnanden av personuppgifter 

Personuppgifter lämnas till aktörer som är berättigade till det utifrån lagstiftning.  

Registeruppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

7. Lagringstider för uppgifterna 

Uppgifterna raderas när användningsändamålet inte längre är aktuellt. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifter fås från personen själv, företag och myndigheter. 
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