
 
 

 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

1.2.2022 

Register över körtillstånd för metro- och spårvägstrafiken 

1. Personuppgiftsansvarig 

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, FO-nummer 3251002-1 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Förvaltningschef 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Trafikchef 

Kontaktuppgifter 

PB 25250, 00099 Helsingfors stad 



 
 

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens 

rättsliga grund 

Syftet med behandlingen 

I systemet samlas in de uppgifter som verksamhetsutövaren enligt lagen om spårbunden 

stadstrafik (1412/2015) behöver för att bevilja och förnya körtillstånd. 

Behandlingens rättsliga grund 

Artikel 6.1 c och 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig 

för att fullgöra en rättslig förpliktelse och 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 integritetsskydd i arbetslivet 

(759/2004) 

• Lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015) 

5. Innehåll i registret 

Registret har följande informationsinnehåll: 

• tillståndsinnehavarens namn 

• personbeteckning 



 
 

• tillståndsinnehavarens befattning 

 

• tillståndsinnehavarens chef och chefens e-postadress 

• kompetens som hänför sig till körtillståndet 

• körtillståndets nummer 

• körtillståndets typ 

• datum då körtillståndet beviljats och förnyats samt för tillståndets giltighet 

• beviljare av körtillståndet 

• datum och orsak för återkallande av körtillstånd 

• utfärdare av läkarutlåtandet 

• läkarutlåtandets datum 

• körtillståndets specialvillkor 

• Datum i körkortsutdraget från Trafi 

I registret behandlas uppgifter om särskilda personuppgiftsgrupper. 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 

Förändrade uppgifter i registret lämnas ut i form av en Excel-tabell till polisens fordons- 

och körkortsbyrå på begäran. 

Uppgifter överlåts på begäran ur registret till den myndighet som ansvarar för 

övervakningen av den spårbundna stadstrafiken för att utföra tillsyn enligt 13 § i lagen om 

spårbunden stadstrafik. 

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

7. Lagringstider för uppgifterna 

Uppgifterna lagras i registret i tre (3) år. 

8. Källor till personuppgifter 

Uppgifterna fås av de registrerade när tillstånd beviljas och förnyas. Hälsouppgifterna fås 

från kontrollbesöken för körtillstånd. Kompetensuppgifterna fås av den närmaste chefen 

och uppgifterna om körkort för personbil av den registrerade själv. 


