
 

 

Registerbeskrivning    

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

30.3.2022 

 

 

Register över kapacitetsprojektet för metron (METKA) och över 
kommunikationen med intressentgrupper   

 

 

1. Personuppgiftsansvarig   

 

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab, FO-nummer 3251002-1 

 

 

2. Registeransvarig   

 

Befattning   

Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab: projektledare   

 

 

3. Kontaktperson för registret   

 

Befattning   

Projektinformatör (Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab) 

 

Kontaktuppgifter   

PB 58251, 00099 Helsingfors stad 

 

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga 
grund   

 

Syftet med behandlingen   



 
 

Kundregistret över METKA-projektets intressentgrupper och kommunikation med 
intressentgrupperna innehåller de uppgifter som projektet behöver för att ta hand om 
informationsutbyte och kontakt med projektets  

 

intressenter. Med hjälp av registret kan METKA-projektet ta hand om informationsutbyte som 
hänför sig till projektet och inriktade kontakter till utvalda intressentgrupper. Registret 
används också i insamling av respons.    

 

Behandlingens rättsliga grund   

Artikel 6.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, behandlingen är nödvändig för ändamål 
som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den 
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver 
skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. Med 
personuppgiftsansvariges berättigade intressen aves mer specifikt kommunikationen med 
intressentgrupperna för att säkerställa att projektet fortlöper smidigt.  

 

Central lagstiftning 

• EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 

• Dataskyddslagen (1050/2018) 

 

 

5. Innehåll i registret   

 

I registret lagras följande uppgifter om de registrerade, antingen helt eller delvis:   

• Namn 

• E-postadress 

• Organisation 

• Intressentgruppsklass 

• Position eller befattning   

• Telefonnummer 

 

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.  

 

  



 
 

6. Regelmässiga överlåtelser av personuppgifter 

 

Uppgifterna överlåts inte ur registret. 

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

 

 

7. Lagringstider för uppgifterna 

 

En enskild persons uppgifter raderas ur registret när personen inte längre arbetar inom 
projektet. 

Personuppgifterna lagras i registret tills METKA-projektet är avslutat (30.6.2029). 

 

 

8. Källor till personuppgifter   

 

I registret lagras alla de uppgifter som den registrerade meddelar till METKA-projektet 
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. 


