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Kundregister för Wordpress, system för publikation av webbsidor 

Personuppgiftsansvarig 

Karleby stads, dataförvaltningstjänster 
 
Person som ansvarar för registret och/eller kontaktperson 

Dataförvaltningschefen 
 
Uppgifter i registret 

Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer och övriga 
uppgifter som användaren uppgett, beroende på blankett. 
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

Elektroniska tjänster som erbjuds kommuninvånarna via webbplatsen: 
 

− webbplatsens blanketter med hjälp av vilka man gör t.ex. reserveringar, 
anmälningar och beställningar 

− webbplatsens kontaktregister 
 

Rättsliga grunder för behandlingen: 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (artikel 6, punkt 1 c): Behandlingen är nödvändig för 
att den personuppgiftsansvarige ska kunna iaktta de skyldigheter som framgår i lag. 
 
De viktigaste bestämmelserna 

− EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

− Dataskyddslag (1050/2018)  

− Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 

− Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (24.1.2003/13) 21 
§ (9.8.2019/908) Arkivering 

 
Regelmässiga informationskällor 

− Uppgifter som personen själv uppgett. 

− Kontaktuppgiftsregister: uppgifter som chefen har uppgett. 
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Mottagare eller mottagargrupper  

Uppgifterna utlämnas inte. 
 
Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS. 
 
Förvaringstid för uppgifterna  

Förvaringstiden beskrivs i Karleby stads arkivbildningsplan och 
informationsstyrningssystem. 
 
Skydd av uppgifter 

A. Manuellt material (förvaringsplats och skydd) 
 
Uppgifter förvaras inte manuellt. 
 
B. Digitalt lagrade uppgifter (principer för rätten att använda registret och övervakning av 
användningen samt apparaternas fysiska skydd) 
 
Tjänsten används online. Användar- och publikationsvillkor för Karleby stads webbsidor 
finns på webbplatsen. Servrarna finns i ett låst utrymme i servicetillhandahållarens 
datacentral dit endast personer med tillstånd har tillträde. Vid inloggning matas 
användarens personliga användar-ID och lösenord in. Behörighet att använda systemet 
dras tillbaka när personen inte längre arbetar med de uppgifter som har krävt behörighet. 
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