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Registeransvarig 

Lojo stad 

Kontaktperson 

Roosa-Maria Kylli, roosa-maria.kylli@lohja.fi, tfn 044 3691 545  
Evita Malm, evita.malm@lohja.fi, tfn 044 3744 303 

Registrets namn 

Lojos deltagande budgetering 

Grund för insamling av personuppgifter (lag, samtycke, avtal) 

Vid idégivningsfasen av den deltagande budgeteringen ger de invånare som deltar i den 

elektroniska röstningen sitt samtycke och, om de så önskar, lämnar sina kontaktuppgifter 

till Lojo stad så att de kan kontaktas, om det projekt som de föreslagit går vidare. Idén kan 

också lämnas in anonymt. 

Under röstningsfasen av den deltagande budgeteringen lämnar de invånare som deltar i 

röstningen uppgifter om namn, e-postadress och postnummer till Lojo stad. Samma person 

får bara rösta en gång. 

Användningssyfte för personuppgifter 

Personuppgifter kan användas vid deltagande budgetering och utlottning av priser. 

Kontaktuppgifterna kommer inte i något skede att överlämnas till samarbetspartner eller 

utomstående parter. Personuppgifterna används inte för andra ändamål eller lämnas ut till 

utomstående parter. 

Registrets datainnehåll 

Personregistret innehåller följande uppgifter: 

- Registret över idégivningsfasen innehåller, om personen så önskar, namn, e-

postadress och telefonnummer. 

- Registret över röstningsfasen innehåller personens namn, e-postadress och 

bostadsområdets postnummer. 

Regelmässiga uppgiftskällor 

Registret innehåller uppgifter som lämnats av invånaren själv. 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter 

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut utanför Lojo stad till tredje part. 

Principer för skyddet av registret 
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Den uppgiftsansvarigas datasystem och filer skyddas av tekniska säkerhetsmetoder som 

normalt används i kommunen. Registret används av två personer från arbetsgruppen för 

den deltagande budgeteringen och av stadens ledningsgrupp. Passerkontroll utförs i den 

registeransvarigas lokaler. 

Datalagringstider 

Kontaktuppgifterna förstörs efter att den deltagande budgetering upphör. 

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina registeruppgifter. Den registrerade har rätt att 

när som helst begära rättelse eller radering av sina uppgifter från registret. Begäran om 

kontroll- och förbudsrätt ska lämnas direkt till den registeransvariga. 

Har du frågor som gäller Lojo stads dataskydd och behandling av personuppgifter skicka e-

post till tietosuojavastaava@lohja.fi. 

 

 

Lojo 7.3.2023   Roosa-Maria Kylli, kommunikationskoordinator 
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