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1. Registrets namn

Register för ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

2. Registerförare

Nämnden för fostran och utbildning har delegerat registerförares uppgifter till
sektorchefen (Nämnden för fostran och utbildning 20.11.2018, 250 §).
Töysägatan 2 D
PB 51300
00099 HELSINGFORS STAD

3. Ansvarig person

Den finska verksamheten: chef för lekparks- och eftermiddagsverksamheten
Den svenska verksamheten: chef för småbarnspedagogiken

4. Kontaktperson

Specialplanerare med ansvar för morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolelever vid utvecklingstjänsterna i sektorn för fostran och utbildning

Kontaktinformation:
Begäran om registerutdrag och begäran om korrigering av uppgifter
elektroniskt: Stadens e-tjänster https://asiointi.hel.fi
Helsingfors stad, Sektorn för fostran och utbildning,
PB 51300 (Töysägatan 2 D), 00099 Helsingfors stad

5. Syftet med
hanteringen av
personuppgifterna i
registret och de
juridiska grunderna
för hanteringen

Vi behandlar personuppgifterna i registret för att arrangera morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning
samt eftermiddagsverksamhet för skolelever i lekparkerna.
Personuppgifterna behandlas manuellt och genom automatisk databehandling i
MultiPrimus (morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning) och Effica-kunddatasystemet (eftermiddagsverksamhet för
skolelever i lekparkerna).
Den juridiska grunden för hanteringen: För morgon- och eftermiddagsverksamhet
för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning gäller EU:s allmänna
dataskyddsförordning, artikel 6, punkt c, behandlingen är nödvändig för att
registerföraren ska kunna leverera ett lagstadgat uppdrag.
För eftermiddagsverksamheten i lekparker gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt b, där det handlar om behandling som grundar sig på
ett avtal.
Lagen om grundläggande utbildning
EU:s dataskyddsförordning, artikel 6, punkterna 1 c och b.
Dataskyddslag (1050/2018) 4 §, 2. mom.
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6. Registrets
innehåll

Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
Ansökan till eftermiddagsverksamhet (lv 415, lv 415r och lv 415e)
uppgifter om sökanden: barnets namn, personbeteckning, hemadress,
postnummer och postanstalt, hemtelefon, språk; som barnet talar bäst,
skola och årskurs, uppgift om beslut om särskilt stöd
uppgifter om vårdnadshavarna: namn, hemadress, e-postadress, telefon
dagtid. Personbeteckning för den vårdnadshavare som betalar fakturan.
uppgifter i ansökan: uppgifter om verksamhetsstället och arrangören, till
vilket man söker, verksamhetstiden, tilläggsuppgifter som vårdnadshavaren
ger t.ex. om barnets hälsotillstånd.
Beslut om antagning till verksamheten
uppgifter som samlas under antagningen till och placeringen i
verksamheten
Fakturering
uppgifter som samlas vid faktureringen av verksamheten; närvarouppgifter
Uppgifter som samlas vid ansökan om nedsatt avgift
vårdnadshavarnas ansökan: uppgifter om inkomster som inverka på
avgiftsnedsättningen, namnen och födelseåret på barnets syskon
Personaluppgifter i serviceproducenternas verksamhet
arbetstagarens namn, uppgiftsbeteckning, grundutbildning, examina,
utbildningsanstalt och år, uppgift om behörighet, arbetserfarenhet och
uppgift om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med
barn. Dessutom en namnförteckning per verksamhetsställe över den
personal som arbetar i eftermiddagsverksamheten.
Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
Anmälan till morgonverksamheten (blankett i Wilma)
barnets namn, vårdnadshavarens namn, telefon och e-postadress.
Eftermiddagsverksamhet i lekparkerna
Anmälan till eftermiddagsverksamhet för skolelever i lekparken/avgiftsbelagt
mellanmål
uppgifter om sökanden: barnets namn, personbeteckning, hemadress,
postnummer och postanstalt, hemtelefon, språk; som barnet talar bäst,
skola och årskurs
uppgifter om vårdnadshavarna: namn, hemadress, e-postadress, telefon
dagtid och vårdnadshavarens personbeteckning
uppgifter i anmälan: lekparkens namn, när verksamheten börjar, behovet
av mellanmål, tilläggsuppgifter som vårdnadshavaren ger om barnet t.ex.
specialdiet eller annat stödbehov.
Placering i verksamheten
uppgifter som samlas under placeringen i verksamheten
Faktureringen av mellanmålet
uppgifter som samlas vid faktureringen av mellanmålet
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Uppgifter som samlas vid ansökan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften
för mellanmålet:
vårdnadshavarnas ansökan: uppgifter om barnet: namn, personbeteckning
och vårdplats. Namn, personbeteckning, gatuadress, postnummer,
postanstalt och telefonnummer för de vårdnadshavare, äkta makar eller
sambor som bor i samma hushåll som barnet. Vårdnadshavarnas
motiveringar samt bilagor om hushållets inkomster och utgifter.

7. Lagenlig
överlåtelse av
personuppgifter

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning:
de uppgifter om ett barn som placerats i en serviceproducents (den som
behandlar personuppgifter) verksamhet som behövs med tanke på
verksamhetsarrangemangen och beviljande av avgiftslättnader ges till den
serviceproducent som ordnar eftermiddagsverksamheten för barnet (lagen
om grundläggande utbildning § 48 B, moment 3).
Överföring av personuppgifter inom stadens förvaltning
de uppgifter som samlas vid fakturering av den verksamhet som staden
ordnar själv överförs till redovisningssystemet SAP i Helsingfors stads
ekonomiförvaltningstjänst (Talpa).
ett brev med förordan av avgiftslättnad till berörd serviceproducent.

8. Förvaringstider

Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
ansökan och beslut gällande eftermiddagsverksamhet förvaras 10 år.
ansökan om avgiftslättnad med bilagor och beslut om avgiftslättand
förvaras 10 år.
uppgifter som samlas in vid fakturering av verksamheten förvaras 10 år.
personaluppgifter: enligt behov (rättsskydd.)
Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
meddelande om behov av morgonverksamhet förvaras 10 år.
Eftermiddagsverksamhet i lekparken
Anmälningar förvaras 6 år efter verksamhetens slut.
Placeringsuppgifter förvaras 6 år efter verksamhetens slut.
Ansökan och beslut om nedsatt mellanmålsavgift förvaras 10 år.

9. Källor

Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
Uppgifter givna av vårdnadshavaren
Uppgifter givna av serviceproducenten
Morgonverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning
Uppgifter givna av vårdnadshavaren
Eftermiddagsverksamhet i lekparken
Uppgifter givna av vårdnadshavaren

