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1. 

Registrets namn 

 

Räddningsverkets personaladministration/arbetsskiftsplaneringen, Visma Numeron  

2. 

Personuppgiftsansvarig 

Namn 

Borgå stad, Räddningsverket i Östra Nyland 

Adress 

Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå. 

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

020 111 1400 

3. 

Registeransvarig 

person 

Uppgiftsbeteckning 

Marjut Helske, förvaltningschef 
 

4. 

Kontaktperson i frågor 

som gäller registret 

Uppgiftsbeteckning 

Förvaltningschef 

Adress 

Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå. 

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

pelastuslaitos@porvoo.fi, 020 111 1400 

5. 

Stadens 

dataskyddsombud 

Uppgiftsbeteckning 

Dataskyddsombud 

Adress 

Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi  

Senast ändrad 
13.6.2022 

mailto:pelastuslaitos@porvoo.fi
mailto:tietosuojavastaava@porvoo.fi


6. 

Den period under 

vilken 

personuppgifterna i 

personregistret 

kommer att lagras 

Olika slags dokument har olika slags lagringstider. Uppgifterna lagras i systemet så länge 

som systemet används. 

Uppgifterna lagras i enlighet med lag, myndighetsbestämmelser och Borgå stads 

arkivbildningsplan. 

Arkivlagen (831/1994) och de i 7:e punkten nämnda lagarna. 

 

7. 

Ändamålet med och 

rättslig grund för 

behandling av 

personuppgifter 

Ombesörjande av personaladministration och anställningsfrågor vid Räddningsverket i Östra 

Nyland. 

De personer som upptagits i registret är sådana som har en saklig koppling till den 

personuppgiftsansvarige, antingen som nuvarande eller tidigare arbetstagare eller 

tjänsteinnehavare, som nuvarande eller tidigare uppdragstagare eller som praktikanter. 

Staden använder uppgifter som införts i registret för utförande av på lag och tjänste- och 

arbetskollektivavtal samt på särskilda beslut och bestämmelser baserade åligganden 

gällande dess arbetstagare, tjänsteinnehavare och praktikanter. Registret används också 

som redskap för arbetstagarna och som redskap för personalledningen. 

Så är exempelvis ett arbetsavtal i egenskap av ett avtal mellan den personuppgiftsansvarige 

och den registrerade grund för behandling av personuppgifter. Till den delen uppfylls kravet 

på lagenlighet på basis av artikel 6.1 a och b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: 

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för 

ett eller flera specifika ändamål. 

b) 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. 

Lagar med stöd av vilka registret upprätthålls: 

Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), dataskyddslagen (1050/2018), lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), arbetsavtalslagen (55/2001), 

arbetstidslagen (872/2019), semesterlagen (162/2005), bokföringslagen (1336/1997), lagen 

om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), kommunallagen (410/2015), lagen om 

tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003), lagen om 

förskottsuppbörd (1118/1996), pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), lagen 

om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och övriga lagar och förordningar 

samt tjänste- och arbetskollektivavtal som berör personaladministrationen 

 

8. 

Registrets datainnehåll 

Personuppgiftsklasser 

1. Personuppgifter och uppgifter om anställningsförhållandet 

2. Den anställdes frånvaro och semester 

3. Uppgifter om arbetstimmar (timmar, antal) 

4. Saldouppgifter (t.ex. arbetstid, övertid, semestersaldo, arbetstidsbank osv.) 

5. Uppgifter om planering av skift 

6. Färdigheter (kunnande) 

7. Lönehändelser (löneslag, timmar, antal) 

8. Läge 



Avtalsbaserad behandling av känsliga personuppgifter 

Spärrmarkerade kontaktuppgifter 

9. 

Normala källor 

– Den registrerade själv  

– Den registrerades chef eller den tjänsteinnehavare som beslutat om anställning 

– Personaladministrationens beslut  

– Anställda inom löneadministrationen 

Uppgifter kombineras vid behov med hjälp av envägs- eller tvåvägsanslutningar med 

uppgifter i användarregister inom stadens digitala datasystem. Uppgifter utlämnas av: 

̶ Prima personalsystem 

̶ Åtkomstadministration Dell IAM (e-postadress) 

10. 

Normalt utlämnande 

av uppgifter 

På basis av en lagenlig begäran om att få ta del av uppgifter, via räddningsverkets 

förvaltningschef. 

Enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får personuppgifter 

ur en myndighets personregister, om inte något annat särskilt bestäms i lag, lämnas ut i 

form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form enbart om mottagaren enligt 

bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana 

personuppgifter. 

Uppgifter överförs från Numeron till Borgå stads lönesystem. Därifrån kan uppgifter 

utlämnas till myndigheter i den utsträckning som bestäms i lag. 

11. 

Överföring av 

uppgifter till länder 

utanför EU eller EES 

Uppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES. SaaS-tjänsten ligger i EU. 

12. 

Principerna för skydd 

för registret 

A Manuellt material  

Eventuellt manuellt material skyddas med låsta dörrar. Vid enheterna förvaras 
handlingarna i övervakade utrymmen och/eller i låsbara skåp. 

B Uppgifter som behandlas med ADB  

Uppgifterna lagras tekniskt skyddade. Visma har passerkontroll i sina lokaler. Åtkomst till 
systemet är rollbaserat, vilket betyder att man med behörigheter kan förhindra olovlig 
användning av uppgifter. Uppgifterna säkerhetskopieras och kan återställas, om så skulle 
behövas. Produkten omfattas av Vismas interna informationssäkerhetsprogram, något som 
garanterar upprätthållandet av informationssäkerhetsnivån. 
 

13. 

Eventuellt 

automatiserat 

beslutsfattande 

Inget automatiserat beslutsfattande. 

14. 

Rätt till insyn 

Begäran i ärendet ska riktas skriftligt till den personuppgiftsansvarige, och den person som 

lämnar förfrågan ska styrka sin identitet och därigenom sin rätt att få insyn i uppgifterna. 

Detaljerade anvisningar: https://www.porvoo.fi/tietosuoja  

https://www.porvoo.fi/tietosuoja


15. 

Rätt att kräva rättelse 

av uppgifter 

Den personuppgiftsansvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande 

av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett 

personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, 

bristfällig eller föråldrad. Om en oriktig, onödig eller bristfällig uppgift konstateras i 

registret, kan uppgiften rättas eller utplånas. Ändringarna verkställs så att uppgifter om en 

utförd rättelse, vem som utförde rättelsen och vilket datum den utfördes förblir synliga i 

registret samt så att den ursprungliga anteckningen vid behov kan ses också i efterhand. 

Kunden begär rättelse av uppgifter skriftligt hos den enhet där anteckningen har gjorts. Om 

kundens yrkande på rättelse av en uppgift inte godkänns, ska kunden ges ett intyg om detta. 

Skälen till att yrkandet på rättelse inte har godkänts ska framgå av intyget. Till intyget 

bifogas anvisningar om hur ärendet kan föras till dataombudsmannen för behandling. 

16. 

Återkallande av den 

registrerades samtycke 

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med nämnda lagar och förordningar samt 

myndighetsbestämmelser och är inte beroende av tillstånd från berörda personers sida. 

17. 

Den registrerades 

övriga rättigheter i 

anslutning till 

behandling av 

personuppgifter 

Personuppgifter i registret används inte för direktreklam, distansförsäljning och annan 

direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökning, upprättande av 

personmatrikel och inte heller för släktforskning. 

18. 

Den registrerades rätt 

att anföra besvär hos 

tillsynsmyndighet 

Om den personuppgiftsansvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av 

en uppgift, ska den personuppgiftsansvarige ge ett skriftligt intyg om detta. Också skälen till 

att yrkandet på rättelse inte har godkänts ska framgå av intyget. Den registrerade kan föra 

ärendet till dataombudsmannen för behandling. 

19. 

Annan information 

Denna dataskyddsbeskrivning kan läsas på stadens webbplats. 

20. 

Registeradministration 

Förvaltningschefen vid Räddningsverket i Östra Nyland svarar för registerfunktionerna. 

Registret används av arbetstagare och tjänsteinnehavare vid Borgå stad på det sätt som 

deras uppgifter förutsätter. Registerfunktionerna genomförs i enlighet med bestämmelser 

och föreskrifter samt stadens anvisningar. 

 


