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Registerbeskrivning
1. Registrets namn

2. Personuppgiftsansvarig

Register över intressentgrupperna för Spår-Jokern och över intressentgrupps

Helsingfors stads trafikverk (HST) direktionen
Personuppgiftsansvarigs uppgifter har delegerats till
förvaltningsdirektören (Direktionens beslut 3.5.2018/9)
Andra linjen 7 A
PB 53250
00099 Helsingfors stad
Esbo stad
PB 1
02070 Esbo stad
Sitowise Oy
Vindgränden 2
02100 Esbo
Ramboll Finland Oy
PB 22
02601 Esbo
VR Track Oy
PB 488
00101 Helsingfors
YIT Rakennus Oy
PB 36
00620 Helsingfors

3. Registeransvarig

4. Kontaktperson för
registret

HST: Förvaltningsdirektören
Esbo stad: projektchefen
Sitowise Oy: projektchefen
Ramboll Finland Oy: projektchefen
VR Track: projektchefen
YIT Rakennus Oy: projektchefen

Kommunikationsplanerare
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Kontaktuppgifter:
Helsingfors stads affärsverk trafikverket
PB 38200
00099 Helsingfors stad

5. Syftet med behandlingen
av personuppgifter
och behandlingens rättsliga
grund

I kundregistret över intressentgrupper för byggandet av Spår-Jokern och
över intressentgruppskommunikation införs de uppgifter som projektet
behöver för att kunna förmedla information till och ha kontakt med
projektets intressentgrupper, samt för hantering av anmälningar till och
ordnande av evenemang samt informering av deltagare.
Med hjälp av registret kan projektet Spår-Jokern se till informationsutbytet
angående byggandet av Spår-Jokern och ordnande av evenemang och
inriktade kontakter till utvalda intressentgrupper, samt se till att
evenemangen ordnas ändamålsenligt.
Behandlingens rättsliga grund:
Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen grundar
sig på ett samtycke som den registrerade lämnat till att dennes
personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Central lagstiftning:
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
Dataskyddslagen (1050/2018)
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Kommunallagen (410/2015)
Förvaltningslagen (434/2003)

6. Innehåll i registret

I registret lagras följande uppgifter om de registrerade, antingen helt eller
delvis:
- Namn
- Intressentgruppsklass
- Adress
- Stad
- Division
- E-postadress
- Telefonnummer
- Organisation
- Position eller befattning
- Ansvarsperson för alliansen
- Tekniktyp
- Kontaktskede
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-

Tilläggsuppgifter som kontakten kräver
Specialkost
Tilläggsuppgifter om ordnande av evenemang

Riktigheten av de uppgifter som användarna uppger bestyrks inte.
Med intressentgruppsklass anges i vilken klass/vilka klasser den
registrerade placeras. Klassifikationen behövs för att informationsutbytet
och kontakten ska kunna ske inriktat.
Med ansvarsperson för alliansen avses den person som arbetar i projektet
med Spår-Jokern och som främst har kontakt med intressentgruppen.
7. Regelmässiga
utlämnanden av
personuppgifter

8. Lagringstider för
uppgifterna

Om det finns servering på ett evenemang lämnar den
personuppgiftsansvarige ut information om specialkost men ingen annan
information till den som står för serveringen.
Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES.
Personuppgifterna lagras i registret tills att projektet Spår-Jokern upphör.

9. Källor till personuppgifter I registret lagras alla de uppgifter som den registrerade meddelar till
projektet Spår-Jokern eller som har samlats in manuellt för detta ändamål.
Även offentliga eller privata register eller andra informationskällor, såsom
intressentgruppernas webbplatser, kan användas för insamling av
uppgifter. Uppgifterna kan uppdateras och/eller raderas av den
registrerade eller på hens anmälan eller av den personuppgiftsansvarige.

