
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

6.4.2021 

Stadsmuseets bildtjänstregister (Helsinkikuvia.fi) 

1. Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige är kultur- och fritidsnämnden som per den 27.3.2018 § 71 

har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till kulturdirektören. 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Museichef 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Intendent, bildsamlingar 

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 

Ändamålet med bildtjänstregistret Helsinkikuvia.fi är att förmedla uppgifter och bilder från 

stadsmuseets bildsamling till kunderna.  

Uppgifterna i bildtjänstregistret används även för att identifiera de registrerade för att 

kunna erbjuda personifierade tjänster. Ett exempel på detta är funktionen Mina album, 

med vilken den registrerade kan skapa och, om hen vill, även dela sina egna samlingar 

med bilder från tjänsten.  

Rättslig grund för behandlingen 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är artikel 6.1 c och 6.1 e i EU:s 

dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 

som åvilar den personuppgiftsansvarige. Behandlingen är nödvändig för att utföra en 

uppgift av allmänt intresse.  

Vad gäller personifierade registeruppgifter sker behandlingen baserat på artikel 6.1 a i 

EU:s dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes 

personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

• Dataskyddslagen (1050/2018)  

• Museilagen (314/2019) 



5. Innehåll i registret 

I huvudsak bilder från offentliga situationer där en del av bilderna porträtterar personer 

som kan identifieras. Till en del bilder finns även namnuppgifter som hör till bilderna. 

Uppgifterna som samlas i kundregistret består av användarnamn, epostadress och 

lösenord. 

6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Personlig information lämnas vår leverantör av utskriftstjänster (Printmotor Ab) för att 
skicka färdiga produkter. 
 
Personal information is shared with our printing service supplier (Printmotor Oy) for sending finished 
products. 
Personuppgifterna lämnas inte utanför EU- eller EES-länderna. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

De personuppgifter som finns i samlingarna förvaras permanent. Personuppgifterna i 

bildtjänstregistret Helsinkikuvia.fi förvaras tolv månader efter den senaste inloggningen i 

tjänsten. 

8. Källor för personuppgifterna 

Personuppgifterna fås från museets samlingsförvaltningssystem och överförs därifrån via 

tjänsten Finna till bildtjänstregistret Helsinkikuvia.fi. 

 Uppgifterna för personifierade funktioner fås av den registrerade själv. 
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