
Beteckningens ID Registerupprätthållar
e*

Personuppgifts-
ansvarig*

Namnet på 
behandlingen

Systemnamn Beskrivning av ändamålen
med behandlingen*

Vilka typer av personuppgifter 
omfattar behandlingen*

Behandlingen omfattar 
följande typer av personuppgifter*

Förekommer särskilt känsliga 
personuppgifter och vilka?

Interna mottagare av 
personuppgifterna*

Externa mottagare av 
personuppgifterna*

Dokumentation
om överföring av 
personuppgifter 

sker till tredje land*

Tidsfrister för 
radering*

Ange vilka lagliga grunder som finns för 
behandlingen. 

Allmän beskrivning av organisatoriska 
åtgärder*

Allmän beskrivning av tekniska åtgärder* "Om personuppgiftsbiträden 
anlitas för att genomföra 

behandlingen, ange namn och
 kontaktuppgifter till dessa 

leverantörer."

Kors-tn_namnden Korsnäs kommun Tekniska nämnden Nämnden Tjänstemanna-
protokoll

Uppföljning av personalens 
frånvaro.
Uthyrning av fastighet/bostad
Vatten/Avlopps uppföljning

- Personalens personuppgifter
- Kunders personuppgifter

- Namn
- Tidpunkt
- Orsak

-Läkarintyg (hälsa) Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
löneräknare

Tekniska nämnden Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Enligt lagen om offentligthet i verksamhet 
och personuppgiftslagen samt utfärdade 
föreskrifter och bestämmelser.

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

Kors-tn_båtplatser Korsnäs kommun Tekniska nämnden Register över 
hyresavtal gällande 
båtplats.

Båtplatser Förteckning över båtplats-
uthyrning. Används för skötseln av 
uthyrning samt för fakturering av 
hyresavgift.

- Personuppgifter
- Kundregister

- Namn
- Adress
-Telefonnummer
-Båtplatsnummer, hamnnamn

Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare

Uppgifter lämnas inte ut ur 
registret. Undantag: uppgifter över 
utestående fordringar lämnas till 
ekonomikontoret.

Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land.

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Bokföringslagen (30.12.1997/1336)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_markägar-
avtal

Korsnäs kommun Tekniska nämnden Markägaravtal Markägaravtal Uppgifterna används för skötsel av 
uppgifter och avtal med markägare 
för VA-grävningar

- Personuppgifter
- RN:r

- Namn
- Adress
- Fastighetsnummer

Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Personal inom tekniska 
väsendet. 

Ingen extern mottagare Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

- Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
- Utfärdade föreskrifter och bestämmelser
- Markanvändnings- och bygglag 
(5.2.1999/132)
-Markanvändnings- och byggförordning 
(10.9.1999/895)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_fastighets-
överlåtelser

Korsnäs kommun Tekniska nämnden Fastighetsöver-
låtelser

Fastighetsöver-
låtelser

Förteckning över fastighets-
överlåtelser

- Personuppgifter
- RN:r

- Namn
- Fastighetsnummer

Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Personal inom tekniska 
väsendet. 

Tekniska nämnden Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Lag om bostadsrättsbostäder
 (16.7.1990/650)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_förköpsrätt Korsnäs kommun Tekniska nämnden Förköpsrätt Förköpsrätt Intyg över att kommunen inte
utnyttjar förköpsrätten

- Personuppgifter
- RN:r

- Fastighetsnummer Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Personal inom tekniska 
väsendet. 

Ingen extern mottagare Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Förköpslag (5.8.1977/608)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_verksam-
hetsbidrag enskilda
vägar

Korsnäs kommun Tekniska nämnden Excel, Verksamhets-
bidrag till enskilda 
vägar

Bidragsberättigade 
vägar

Förteckning över
undehållsbidrag till
enkilda vägar

- Personuppgifter - Namn
- Adress
- Telefonnummer

- Adress
- Telefonnummer

Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare

Ingen extern mottagare Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen(24.4.1999/523)
-Lag om enskilda vägar (15.6.1962/358)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_vägtjänster 
enskilda vägar

Korsnäs kommun Tekniska nämnden Excel,  Förmedling av 
vägtjänster till 
enskilda vägar

Bidragsberättigade 
vägar

Förteckning över vägtjänster 
beställda av bidragsberättigade 
enskilda vägar

- Personuppgifter - Namn
- Adress
- Telefonnummer

- Adress
- Telefonnummer

Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare

Leverantörer av vägtjänster Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Lag om enskilda vägar (15.6.1962/358)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_vatten Korsnäs kommun Tekniska nämnden Word,
Vattentjänstverket

Vatten anslutningar Register över vatten-
anslutningsavtal som görs med 
abonnenterna inom Korsnäs, 
Taklax och Harrström byar. 
Uppföljning och statistik som 
används för fakturering av avgifter.

- Personuppgifter
- Abonnenters personuppgifter

- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Fastighetsnummer
- Kundnummer
- Byggnadens användnings-ändamål
- förbrukningsrätt 
- mätarplatsens nummer, 
- vadenmätarnummer
- vadenförbrukning

- Socialskyddssignum Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare. Avtal med kunden.

Inga uppgifter lämnas ut till 
externa, med undantag: uppgifter 
över utestående fordringar lämnas 
till ekonomikontoret.

Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Bokföringslagen (30.12.1997/1336)
-Lag om vattentjänster (9.2.2001/119)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_avlopp Korsnäs kommun Tekniska nämnden Excel, 
Vattentjänstverket

Avloppsanslutningar Register över avlopps-
anslutningsavtal som görs med 
abonnenterna inom Korsnäs, 
Taklax och Harrström byar. 
Uppföljning och statistik som 
används för fakturering av avgifter.

- Personuppgifter
- Abonnenters personuppgifter

- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Fastighetsnummer
- Kundnummer
- Byggnadens användnings-ändamål

- Socialskyddssignum Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare

- Vasaregionens avfallsnämnd
- Uppgifter över utestående 
fordringar kan lämnas till 
ekonomikontoret.

Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Bokföringslagen (30.12.1997/1336)
-Lag om vattentjänster (9.2.2001/119)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_fakture-
ringsunderlag

Korsnäs kommun Tekniska nämnden Excel, Fakturor Fakturering Fakturering kunder - Personuppgifter - Namn
- Adress
- Telefonnummer

Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltningen; 
kanslisekreterare

Ingen externa mottagare, 
undantagsvis för uppgifter över 
utestående fordringar kan lämnas 
till ekonomikontoret.

Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
-Bokföringslagen (30.12.1997/1336)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_bostäder Korsnäs kommun Tekniska nämnden Skötsel av kund-
förhållanden och 
bostäder

Bostäder - Ingångna hyresavtal
- Kölista över nya hyrestagare
- Bostadslistor
- Hyresförhöjningslistor, index
- Personuppgifter samlas in i 
samband med bostadsansökan och 
vid uppgörande av hyreskontrakt.

- Personuppgifter
- Hyresgäster

- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Bankkontonummer

-Socialskyddssignum Personal inom tekniska 
väsendet. Allmänna förvaltn; 
kanslisekreterare, Socialen; 
äldreomsorgsledare

Inga externa mottagare. Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

- Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)
- Bokföringslagen (30.12.1997/1336)
- Lag om bostadsrättsbostäder 
(16.7.1990/650)
-Utfärdade föreskrifter och bestämmelser

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Databasen är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.

kors-tn_kameror Korsnäs kommun Tekniska nämnden Övervaknings-
kameror över 
kommunens 
fastigheter och platser

Övervaknings-
kameror

Fastighetsövervakning
- Kby skola
- Molpe skola
- Harrström simstrand

Bilder, inspelningar Bild Inga känsliga personuppgifter 
förekommer

Tekniska chefen Inga externa mottagare. Inga uppgifter 
överförs till 
tredje land

Egen arkivering i elektronisk 
och/eller pappersform 
enligt 
arkiveringsföreskrifter.

-Kameraövervakning för att skydda och 
bevara allmänna platser för medborgare.
- Lag om integritetsskydd (13.8.2004/759)
- Personuppgiftslagen (24.4.1999/523)

-Endast behörig personal har 
behandlingsrättigheter, enligt Korsnäs 
kommuns datasäkerhetsplan över 
administrativa åtkomsträttigheter.

-Åtkomst till data och informations skyddas 
med personliga användarkonton med 
lösenord
-Databasen är lokalt belägen och servern 
som administreras även av kommunen. 
-Systemet är skyddat från kontakt uQfrån 
med brandmurar. 
-Dataöverföringen och kommunikationen är 
skyddad och krypterad.
-Endast IT-systemhanterare har åtkomst till 
systemet för tekniskt underhåll.
-Säkerhetskopior skapas dagligen, och följer 
datasäkerhetskopieringsrutinerna som 
föreskrivs i kommunens datasäkerhetsplan.
-Filservern är belägen på en server som har 
åtkomstkontroll och är krypterad.

Inga personuppgiftsbiträden 
anlitas för behandlingen.


