
     DATASKYDDSBESKRIVNING 

  

 

 

Innehåll 

1. Registrets namn 

2. Personuppgiftsansvarig/ägare 

3. Registeransvarig(a) 

4. Kontaktperson i registerärenden 

5. Stadens dataskyddsombud 

6. Lagringstid för personuppgifterna i registret 

7. Ändamål med behandlingen av 

personuppgifter och behandlingens rättsliga 

grund 

8. Registrets datainnehåll 

9. Regelrätta informationskällor 

10. Regelrätta utlämnanden av uppgifter 

11. Överföring av uppgifter till länder utanför EU 

eller EES 

12. Principerna för skyddet av registret 

13. Förekomst av eventuellt automatiskt 

beslutsfattande 

14. Rätt till insyn 

15. Rätt att kräva rättelse av uppgifter 

16. Återkallelse av den registrerades samtycke 

17. Den registrerades övriga rättigheter 

avseende behandling av personuppgifter 

18. Den registrerades rätt att överklaga hos 

tillsynsmyndighet 

19. Övrig information 

20. Registerförvaltning

 

1 

Registrets namn 

Borgå stads register för ledning genom information  
Registret för ledning genom information fungerar som ett datalager där uppgifter från olika 
register förs samman i ett system och register.   
 

2 

Personuppgiftsansvari

g 

Namn 

Borgå stad 

Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 

019 520 211  

3 

Registeransvarig 

Befattning 

Utvecklingsdirektör 
 

4 

Kontaktperson i 

registerärenden 

Befattning 

Utvecklingschef 

Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå  

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 

kehitysyksikkö@porvoo.fi 

5 

Stadens 

dataskyddsombud 

Befattning 

Jurist 

Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå  

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Redigeringsdatum 
8.6.2022 



6 

Lagringstid för 

personuppgifterna i 

registret 

 

Lagringen av uppgifter i registret för ledning genom information fastställs i huvudsak enligt 

lagringstiden för det personregister som utgör källan för uppgifterna. Uppgifterna i registret för 

ledning genom information ska ha ett användningsändamål i ledning genom information.   

  

Uppgifterna får dock lagras under längre perioder ifall uppgifterna behandlas för historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål. Lagringstiden för ledning genom information är tio år 

och tiden bestäms av ägaren till det personregister som utgör källan för uppgifterna, i samband med 

överföringen eller senare. Information om en förlängd lagringstid tilläggs i den här 

dataskyddsbeskrivningen.  

7 

Ändamål med 

behandlingen av 

personuppgifter och 

behandlingens 

rättsliga grund 

Uppgifter från olika datasystem och register har förts in i registret för ledning genom information. 
Registret är ett datalager som möjliggör användningen av personuppgifter för sekundära ändamål, 
såsom planering av ordnande av tjänster, utveckling, statistiska ändamål eller forskningsändamål på 
ett datasäkert sätt som tillgodoser dataskyddsprinciperna.     
  
Registret för ledning genom information är en teknisk lösning för ledning genom information som 
består av följande delar:   

• en hämtningsserver i Borgå stads intranät   

• ett datalager som lagrats i Microsofts Azure-molntjänst med tillhörande 
komponenter med anknytning till ledning genom information samt   

• Microsofts Power BI-rapporteringsprogram.   
Personuppgifterna är tillgängliga för sekundära ändamål på samma grunder som i de ursprungliga 
systemen.  De registrerade informeras om överföring av uppgifterna till registret för ledning genom 
information i dataskyddsbeskrivningen för källsystemet. I registret för ledning genom information har 
uppgifterna sparats så att de både tekniskt och logiskt kan separeras åt.    
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är artikel 6 c (rättslig förpliktelse), 6 e 
(myndighetsutövning) och 6 f (personuppgiftsansvariges berättigade intresse), artikel 9.2 h och j samt 
artikel 91 i dataskyddsförordningen.    

 

8 

Registrets datainnehåll 

• Uppgifterna i bokföringssystemet Aditro Intime exklusive fälten för 
personbeteckning, namn och adress. Uppgifterna i fälten för verifikat och 
överföringsförklaring innehåller data som klassificeras som personuppgifter.   
  

• 2021– Registret i ekonomiförvaltningssystemet Kuntax exklusive fälten för 
personbeteckning och bankuppgifter. Leverantörsuppgifterna innehåller 
personuppgifter. 

 

• Registret för Borgå stads e-tjänster utan fältet för personbeteckning.   

• Primus: Identifikations-ID, ålder, kön. 

• Daisy: Identifikations-ID, födelseår, kön, adress 

• Prima: Identifikations-ID, ålder, kön, titel 

 

9 

Regelrätta 

informationskällor 

Aditro Intime  
Borgå stads system för e-tjänster Dynamics 365  
Kuntax  
Primus  
Daisy  
Prima 

 

10 

Regelrätta 

utlämnanden av 

uppgifter 

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

 



Lista på Microsoft underleverantörer: 

http://download.microsoft.com/download/6/6/0/6601D13 C-A634-4529- 

B3E747C83E534682/Microsoft_Online_Services_Subcontract ors.pdf 

 

11 

Överföring av 

uppgifter till länder 

utanför EU eller EES 

Datalagret har lagrats i Microsofts Azure-tjänst som förvaltas av Borgå stad och som finns i 

Västra Europas maskinhall i Amsterdam. För Power BI:s del ligger datalagret i maskinhallen i 

Irland.  

Personuppgifter flyttas utanför Europeiska unionen (Microsoft online) villkor: Avtalsvillkoren 

för Microsoft Online- tjänsterna och de av kommissionen godkända avtalsmeningar finns att 

läsa på Microsoft nätsidor: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documentty 

pe=OST&lang=Finnis 

12 

Principerna för 

skyddet av registret 

A. Manuellt material 

Eventuellt fysiskt material förvaras i låsta arbetsstationer och i låsta skåp.  

B. Material som behandlas digitalt 

Man loggar in i systemet med personliga användaruppgifter. 

 

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.borga.fi/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 

Behandlingen grundar sig inte på 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 

Registeransvarig för Borgå stads register för ledning genom information är 
utvecklingsdirektören. Den registeransvariga ansvarar för   

• – fastställandet av registrets datainnehåll och användningsändamål   
• – principer och förfaranden för beviljande av användningsrättigheter, 
information till den registrerade och förverkligande av den registrerades rätt till 
insyn samt korrigering och överlåtelse av uppgifter   
• – utarbetningen underhållningen av dataskyddsbeskrivningen.  

 

 

 


