
 
 

 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

1.2.2022 

Hantering av användarnamn 

1. Personuppgiftsansvarig 

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, FO-nummer 3251002-1 

2. Registeransvarig 

Befattning 

ICT-chef, IT-tjänster, Enheten för ekonomi och verksamhetsledning 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

ICT-expert, vars arbetsuppgifter inkluderar användarregistertjänst, IT-

tjänster, Enheten för ekonomi och verksamhetsledning 

Kontaktuppgifter 

PB 55250 (Tavastvägen 86), 00099 Helsingfors stad 



 
 

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens 

rättsliga grund 

Syftet med behandlingen 

En aktuell lista över användare upprätthålls i registret. Med hjälp av användarnamnet kan 

användaren logga in i olika register/datasystem till vilka användaren kan beviljas 

behörigheter och användarroller. 

Användarnamn kan beviljas på grundval av anställningsförhållande, uppdrag, ansökan, 

annat liknande avtal eller samtycke. 

Behandlingens rättsliga grund 

Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av 

den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Med avtal avses ett arbetsavtal mellan den 

registrerade och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, eller ett särskilt avtal om behörighet 

mellan den registrerade och Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab. 

Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att 

fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

Central lagstiftning 

•  EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

•  Dataskyddslagen (1050/2018)  

•  Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)   

• Informationssamhällsbalken (68/2018) 



 
 

 

5. Innehåll i registret 

Användarnamn och tillhörande identifierings- och kontaktuppgifter för den registrerade. 

6. Regelmässiga överlåtelser av personuppgifter  

Till andra register och datasystem som används av Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab.  

 
Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES utan avtal som säkerställer 
dataskydd.  

7. Lagringstider för uppgifterna 

Registret med användarnamn innehåller användarman och uppgifter relaterade till dem under 
tiden de används aktivt.  
 
På grundval av ansvarsskyldigheten i dataskyddsförordningen och 
informationssamhällsbalken lagras ändringsuppgifter i registret i fem år.  
 

8. Källor till personuppgifter 

Uppgifterna fås från de registrerade själva och personalförvaltningsregistret. 


