
 

 

Registerbeskrivning 

EU:s allmänna dataskyddsförordning 

(2016/679) 1.2.2022 

 

Register för planering och uppföljning av ekonomin och 
verksamheten 

 

1. Personuppgiftsansvarig 

 

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, FO-nummer 3251002-1 

 
2. Ansvarsperson för registret 

 

Befattning 

 

Ekonomiplaneringschef, Ekonomitjänster, Enheten för ekonomi och verksamhetsledning 

 
 

3. Kontaktperson för registret 

 

Befattning 

 

Ekonomiplanerare, Ekonomitjänster, 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 

 

Rapportering av verksamheten. Produktion av data som behövs för att förbereda 

budgetramen, budgeten, resultatbudgeten och upprätta den ekonomiska prognosen. 

Inköps- och försäljningsfakturering samt annan daglig bokföring. 

 

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.  

I detta sammanhang avser ett avtal i regel ett arbets-, leverans- eller 

serviceavtal 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. 

En lagstadgad skyldighet avser skyldigheter i enlighet med följande 

lagar och bestämmelser som hänför sig till dem: 

• Bokföringslagen (1997/1336) 

• Skattelagstiftningen 

• Arbetsavtalslagen (55/2011) 

• Arbetstidslagen (605/1996) 

• Semesterlagen (162/2005) 

• Lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 

• Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 

• Lagen om ersättning för utbildning (1140/2013) 
  



 

 

5. Innehåll i registret 

 

• Identifierings- och kontaktuppgifter 

• Uppgifter om anställningsförhållande och lön 

• Uppgifter om utfört arbete eller utförda tjänster som inkluderas i 
fakturaspecifikationer 

• Konto- och betalningsuppgifter 

 
I registret behandlas uppgifter om särskilda personuppgiftsgrupper. Dessa uppgifter är 

information om medlemskap i fackförbund som kan ingå i löneinformationen. 

Behandlingen är tillåten med stöd av 2 mom. punkten b i artikel 9 i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning, enligt vilken behandlingen är tillåten, när behandlingen är 

nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra 

sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på 

områdena social trygghet och socialt skydd, i den omfattning detta är tillåtet enligt 

unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller ett kollektivavtal som antagits 

med stöd av medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder som 

säkerställer den registrerades grundläggande rättigheter och intressen fastställs.  

 

 
6. Regelmässiga överlåtelser av personuppgifter 

 

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES. 

 
 

7. Lagringstider för uppgifterna 

 

Uppgifterna lagras i tio år efter att planeringsperioden upphört. 

 
 

8. Källor till personuppgifter 

 
Uppgifterna fås från Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab:s personalförvaltningsregister 

eller av den registrerade själv. Uppgifterna i fakturaspecifikationerna fås av den 

registrerade arbetsgivaren, som agerar som avtalspartner till Huvudstadsregionens 

Stadstrafik Ab. 

Personalförvaltningsregister 


