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Registerbeskrivning
1. Registrets namn

Helsingfors stads lagstadgade register över bindningar (84 § i
kommunallagen)

2. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stads revisionsnämnd
Unionsgatan 25
PB 400
00099 HELSINGFORS STAD

3. Registeransvarig

Revisionsdirektör

4. Kontaktperson för
registret

Controller
Revisionskontoret
Kontaktuppgifter:
Helsingfors stad
Registratorskontoret
PB10 (Norra esplanaden 11–13)
00099 Helsingfors stad

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

Personuppgifter behandlas med stöd av 84 § i kommunallagen. Stadens
förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina
bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i
företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för
betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av
betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som
övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för
fullmäktige. Kommunen ska offentliggöra bindningarna i det allmänna
datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Den rättsliga grunden för behandlingen:
Artikel 6 punkt 1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning, behandlingen är
nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.

6. Innehåll i registret

Personkategori:
Ordföranden, vice ordförandena, ledamöterna, ersättarna och
föredragandena i stadsstyrelsen och dess sektioner och i organ som
sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
och i dessas sektioner, ordföranden, vice ordförandena och
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föredragandena i fullmäktige och nämnder och dessas sektioner samt
borgmästaren och vice borgmästarna.
Individualiseringsuppgifter:
Namn och kontaktuppgifter

7. Ändamål för vilka
personuppgifter i regel
lämnas ut

Datainnehåll:
Bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroendeuppdrag
eller tjänsteuppgifter som avses i 84 § i kommunallagen:
- uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet
- betydande förmögenhet
- andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroendeoch tjänsteuppdrag
Redogörelsen för bindningarna ska enligt 84 § i kommunallagen lämnas till
revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager
redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året.
Kommunen ska enligt 84 § i kommunallagen offentliggöra bindningarna i
det allmänna datanätet, om inte något annat följer av
sekretessbestämmelserna.

8. Lagringsperioder för
uppgifterna

Ingen information i registret överförs utanför EU eller EES.
Uppgifterna sparas i registret och datanätet så länge som personen sköter
förtroendeuppdrag eller tjänsteuppdrag som omfattas av skyldigheten att
lämna en redogörelse. Enligt 84 § i kommunallagen gäller att när ett
förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att
lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur
registret och datanätet.
Riksarkivet har 30.6.2017 (AL/10361/07.01.01.03.01/2017) med stöd av
8 § och 11 § i arkivlagen (831/1994) beslutat att redogörelser för
bindningar samt uppgifter i register över bindningar ska förvaras varaktigt i
enbart elektronisk form.

9. Källor för
personuppgifterna

Informationskällan är redogörelserna för bindningarna av dem som är
skyldiga att lämna en redogörelse.

