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Riskanalys samt statistik och forskningsverksamhet 

1. Personuppgiftsansvarig 

Helsingfors stads räddningsverk/Räddningskommendör 

Räddningsnämnden delegerade befogenheterna för sådant som angår personregister till 

räddningskommendören eller en av denne utsedd person 8.5.2018. 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Förvaltningschef 

Räddningskommendören har beslutat (HEL 2018-004821) att förvaltningschefen fungerar 

som ansvarig för räddningsverkets personregister. 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Forskningschef 



Kontaktuppgifter 

Helsingfors stad 

Registratorskontoret 

PB 10 (Norra Esplanaden 11–13) 

00099 Helsingfors stad 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 
behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Produktion av statistik och forskningsverksamhet som är kopplad till riskanalysen av 

Helsingfors räddningsverks verksamhetsmiljö samt därtill kopplad förvaring av material. 

Även material med personuppgifter från hela Nylands landskap lagras i dataregistret. 

Användningsändamålet för materialet är en gemensam riskbedömning enligt 

samarbetsavtalet mellan Nylands landskaps räddningsverk. 

Registret är avsett för internt myndighetsbruk inom Helsingfors stads räddningsverk. I 

fråga om datamaterialet från Nylandsregionen görs riskbedömningen baserat på detta 

material även i samarbete med räddningsverken i Nylandsregionen. 

Rättslig grund för behandlingen 

EU:s allmänna dataskyddsförordning art. 6 punkt 1 e: Behandlingen är nödvändig för att 

utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 

myndighetsutövning. 

Artikel 9 punkt 2 j: Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, 

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med 

artikel 89.1, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. 



Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Statistiklagen (280/2004) 

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

• Räddningslagen (379/2011) och den övriga räddningslagstiftningen 
 

5. Innehåll i registret 

Personuppgifter som ingår i statistik- och forskningsmaterialet: bostadens adress och den 

boendes ålder. 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Vid utlämnande av uppgifter följs de avtal som har gjorts upp i samband med inhämtande 

av materialet. 

Ingen information i registret överförs till länder utanför EU eller EES.Leipätekstiä] 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Lagringstiderna för uppgifterna har fastställts i de avtal som gjorts upp i samband med 

inhämtningen av materialet samt i räddningsverkets datahanteringsplan. 

Statistikmaterialet sparas permanent. 

8. Källor för personuppgifterna 

Befolkningsregistercentralens befolkningsuppgiftssystem 

Uppgifter som samlats in för forsknings- och statistikarbete 

Åtgärds- och resursregister som upprätthålls av regionala räddningsverk 
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