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1. Den 
personuppgiftsansvarige 
 

Karleby stad, Stadsstyrelsen 
Salutorget 5 
PB 43 
67101 Karleby 
Tfn (06) 8289 111 (växel) 

2. Ansvars- och/eller 
kontaktperson i ärenden 
angående registret 

Ansvarig person: Dataförvaltningstjänster/Dataförvaltningschefen 

044 7809 466 

Kontaktperson: Dataförvaltningstjänster /ICT-chefsplanerare, 

044 7809 510 och 044 7809 511 

3. Den 
dataskyddsansvariges 
kontaktinformation 

Stadskansliet/Arkivsekreterare 

044 7809 461 

4. Registrets namn 

 

Användarkatalog för Karleby stads datanät (Active Directory, AD) 

5. Syftet med 
behandlingen av 
personuppgifter och 
rättsliga grunder för 
behandlingen 
 

Syftet med registret är att upprätthålla personalens, de 
förtroendevaldas och samarbetspartnernas användarnamn till 
datanätet och dess tjänster samt behörigheter i anslutning till dem. 

Registret och uppgifterna i det används för kontroll av behörighet 
inom stadens verksamhetsområde och de tjänster staden 
tillhandahåller, såsom intra och personalens e-post. 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (artikel 6, punkt 1 c): 
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

 
6. Registrets datainnehåll  
 

 

Registrets datainnehåll omfattar följande uppgifter: 
 
- förnamn 
- efternamn 
- användarnamn 
- beskrivning (enhet/titel) 
- telefonnummer 
- e-postadress 
- lösenord används 
- giltighet 
- kostnadsställe och objekt 
- uppgifter om sändlista  
- gruppuppgifter om behörighet 

 
7. Regelmässiga 
informationskällor   
 
 

Begäran om användarnamn och behörighet som cheferna gjort 
med elektronisk blankett. 

8. Mottagare eller 
mottagargrupper av 
personuppgifter 

Uppgifterna utlämnas inte. 

 

9. Regelmässigt 
utlämnande av 
personuppgifter till 
tredjeländer 

Uppgifter från användarkatalogen för Karleby stads datanät 
överförs inte till tredjeländer. 
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EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)   Kommunallagen (410/2015)  
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)  Dataskyddslagen (1050/2018)  

10.  Personuppgifternas 
lagringstid eller kriterier för 
bestämning av denna  

Arkivbildningsplan/informationsstyrningssystem. 

 
11. Principer för skydd av 
registret 
 
 

 
A. Manuellt material (förvaringsplats och skydd) 
 
Uppgifterna i ansökan om användarnamn och användarkatalogen 
förvaras inte i manuell form. 
 
B. ADB-lagrade uppgifter (principer för registrets användningsrätt 
och övervakning av användning samt apparaternas fysiska skydd) 
 
Uppgifter som lagrats i elektronisk form skyddas på ett datasäkert 
sätt med användarnamn och lösenord. Endast personalen vid 
dataförvaltningstjänster har tillgång till uppgifterna. 
 


