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Dataskyddsbeskrivning Esbo stad
1. Registrets namn

Registret över intressentgrupper

2. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad

3. Ansvarig person för
registret

Satu Tyry-Salo, kommunikationsdirektör

satu.tyry-salo@esbo.fi

4. Kontaktperson för
registret
Esbo stads kommunikation
https://www.esbo.fi/svFI/Esbo_stad/Organisation_och_kontaktuppgifter/Kontaktuppgifter/Kom
munikation/Kommunikation(2293)

5. Dataskyddsombud
som organisationen
utsett

Juho Nurmi, dataskyddsombud

juho.nurmi@esbo.fi

6. Ändamålen med
behandlingen av
personuppgifter och
den rättsliga
grunden för
behandlingen

7. Registrets
datainnehåll
(beskrivning av
kategorier av
registrerade och
kategorier av
personuppgifter)

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att
förmedla information och inbjudningar till Esbo stads intressentgrupper.

De registrerades grundläggande kontaktuppgifter samlas in: namn, den
sammanslutning/arbetsplats som den registrerade representerar, adress,
e-postadress
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8. Uppgiftskällor för
personuppgifter

Uppgifter samlas in till exempel på grundval av ett avtal eller annat
samarbete med staden samt ur offentliga uppgifter (till exempel företag
verksamma i Esbo)

9. Mottagare eller
mottagargrupper av
personuppgifter

Tidningen Wieteris och Esbotidningens postadressregister lämnas
separat för varje nummer ut till tryckeriet PunaMusta, som har hand om
att posta tidningarna och förstör adressregistret efter användningen. På
samma sätt gör man med övriga avtalstryckerier som anlitas vid utdelning
av trycksaker.
Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES).

10. Överföring av
uppgifter utanför EU
eller EES
11. Lagringstider för
uppgifter

12. System för
registerföring och
principer för skydd av
registret

De adressregister som lämnas ut till samarbetstryckerierna förstörs
omedelbart efter att materialet postats.

Personuppgiftsregistren förvaras elektroniskt som Excelfiler på stadens
personals skyddade datorer.Rätten att använda filerna baserar sig på
personliga användarrättigheter och användningen övervakas.
Användarrättigheterna beviljas enligt arbetsuppgift. Varje användare
godkänner en användnings- och sekretessförbindelse för Esbo stads
uppgifter och datasystem.
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13. Rätt att kontrollera
uppgifter

Den registrerade har vid varje postning möjlighet att meddela om han eller
hon i fortsättningen inte vill ta emot motsvarande inbjudningar eller
material från staden, varvid kontaktpersonen för registret raderar den
registrerades personuppgifter.

a)
b)
Begäran om uppgift riktas till kontaktpersonen för registret.

14. Rätt till rättelse

Felaktiga uppgifter rättas.
Begäran om rättelse riktas till kontaktpersonen för registret.

15. Rätt att inge klagomål
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller
rättsmedel, har en registrerad som anser att behandlingen av
personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna
förordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i
den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats
eller där det påstådda intrånget begicks. Rätten grundar sig på EU:s
allmänna dataskyddsförordning (2016/679 artikel 77).
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16. Övriga eventuella
rättigheter

Begäran riktas till kontaktpersonen för registret.
Rätt till radering (artikel 17 i dataskyddsförordningen)
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt
dröjsmål få sina personuppgifter raderade förutsatt att någon av
förutsättningarna i artikel 17.1 uppfylls. Den registrerade har inte rätt att få
uppgifter raderade bland annat om behandlingen av uppgifter förutsätts
för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av
den personuppgiftsansvarige.
Rätt att begära att behandlingen begränsas (artikel 18 i
dataskyddsförordningen)
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att
behandlingen av personuppgifter begränsas, om någon av
förutsättningarna i artikel 18.1 a–d uppfylls.
Rätt att göra invändningar (artikel 21 i dataskyddsförordningen)
Den registrerade har, av skäl som hänför sig till hans eller hennes
specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot
behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar
sig på utförandet av en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller som är
ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna
såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den
registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av
personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring,
vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband
med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot
behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre
behandlas för sådana ändamål.
Rätt till dataportabilitet (rätt att överföra uppgifter från ett system till ett
annat) (artikel 20 i dataskyddsförordningen)
Den registrerade har rätt till överföringen endast om behandlingen
grundar sig på samtycke eller ett avtal och om behandlingen sker
automatiserat. Rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat
gäller inte i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som
utförs av den personuppgiftsansvarige.
Om behandlingen grundar sig på samtycke, har de registrerade rätt att
när som helst återkalla sitt samtycke.
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