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1 

Registrets namn 

 

Artificiella intelligens baserade kundbetjäningssystemet Kommun-Kati  

2 

Personuppgiftsansvarig 

Namn 

Borgå stad, Förvaltningsledning 

Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 

Övriga kontaktuppgifter (ex. Telefonnummer tjänstetid, e-postadress) 

kompassi@porvoo.fi, 020 692250 

3 

Registeransvarig 

Befattning 

Förvaltningsdirektör 
 

4 

Kontaktperson i 

registerärenden 

Befattning 

Förvaltningsdirektör 
Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 

Övriga kontaktuppgifter (ex. Telefonnummer tjänstetid, e-postadress) 

 

      

5 

Stadens 

dataskyddsombud 

Befattning 

Jurist 
Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

6 

Lagringstid för 

personuppgifterna i 

registret 

 

 

7 

Ändamål med 

behandlingen av 

personuppgifter och 

behandlingens rättsliga 

grund 

Tjänsten kräver inte registrering och samlar inte in personupggifter i register, men i 

elektroniska skötandet av ärenden och i vidarebefordring i samband med servicebehov 

tecknas kundens kontaktuppgifter upp i ePorvoo-verksamhetsledningssystemet. 

Tjänsten ePorvoo har sin egna dataskyddsbeskrivning 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/2021/12/Tietosuojaseloste_ePorvoo_SV.pdf 

Personuppgifter krävs för att identifiera kunden och för skötandet av kundrelationen. 

Registrets information används i uppföljningen av registerupprätthållarens egna 

verksamhet, i evaluering och planering. Kunduppgifter kan hanteras av personer som 

deltar i förverkligandet av tjänsten. Tillstånd till hantering av kunduppgifter utfärdas i 

den utstreckning som de enskilda arbetsuppgifterna kräver.  

Den artificiella intelligensbaserade Kommun-Kati-tjänsten samlar inte i sig något 

personuppgiftsregister. 

mailto:kompassi@porvoo.fi
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2021/12/Tietosuojaseloste_ePorvoo_SV.pdf


8 

Registrets datainnehåll 

Den artificiella intelligens baserade kundbetjäningstjänsten innehåller instruktioner, 

länkar och förfrågningar som anknyter till tjänstestyrning och servicedatalagret. 

Statistiken som tjänsten producerar är anonym. 

9 

Regelrätta 

informationskällor 

Servicedatalagret, kommunens egna informationsproduktion. 

10 

Regelrätta 

utlämnanden av 

uppgifter 

Uppgifter lämnas inte ut. Samma principer följs som i källregistren. 

11 

Överföring av 

uppgifter till länder 

utanför EU eller EES 

Information lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller EES.  

12 

Principerna för skyddet 

av registret 

 

Användarplattformen är skyddad med tvåstegsverifikation bestående av lösenord och 

användarsignum. 

 

 

 

13 

Förekomst av 

eventuellt automatiskt 

beslutsfattande 

Finns inte 

14 

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter 

och rätt till insyn av dem. Blanketter avseende rätt till information, rättelse eller 

radering finns tillgängliga på Kompassen, Krämartorget B, 06100 Borgå eller på 

https://www.porvoo.fi/sv/forvaltning-och-delaktighet/radgivning-och-tjanster-

2/dataskydd/ 

15 

Rätt att kräva rättelse 

av uppgifter 

Den registrerade kan kräva rättelse av en inexakt eller felaktig uppgift eller 

komplettering av uppgifter. Den registrerade kan begära att personuppgifter raderas 

eller överförs, eller kräva att behandlingen begränsas. 



16 

Återkallelse av den 

registrerades samtycke 

      

17 

Den registrerades 

övriga rättigheter 

avseende behandling 

av personuppgifter 

      

18 

Den registrerades rätt 

att överklaga hos 

tillsynsmyndighet 

Varje registrerad har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den 

medlemsstat där hen har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där den påstådda 

överträdelsen av dataskyddsförordningen begicks (i Finland Dataskyddsombudet). 

19 

Övrig information 

      

20 

Registerförvaltning 

      

 

 

 


