
    REGISTERBESKRIVNING ÖVER VETENSKAPLIG 
FORSKNING/ Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 14 § 

Läs ifyllningsanvisningarna före du fyller 
i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
      

 
 

1a 
Forsknings- 
registeran- 
svarig 

Namn 

HRT Helsingforsregionens trafik 
Adress 

Semaforbron 6 a, PB 100, 00777 HRT 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

09 47 66 444, hsl@hsl.fi 

1b 
Parter och 
ansvarsfördel-
ning för sam-
arbetsprojekt 
forskning 
 

HRT: Planering och styrning av undersökningen samt analysering och rapportering av 
undersökningsmaterialen. 

HRT ansvarar för förstöring av personliga uppgifter. 

 

Kantar TNS Oy: Genomförande av enkät på internet, material som postas och 
undersökningsdatabas. 

 

Tikkurilan kopiopalvelu Oy: Ombrytning, tryckning, postning och lagring av pappersblanketterna. 

 

1c 
Forskningens 
ansvariga 
ledare eller för 
forskningen 
ansvarig 
grupp 
 

Sini Puntanen 

Avdelningsdirektör 

Avdelningen för trafiksystem och undersökningar, HRT 

 

1d 
Forskningen 
utförs av 
 

Alla personer, som under forskningens lopp har rätt att behandla registeruppgifter 

Marko Vihervuori, Pekka Räty, Sampo Kantele ja Mette Granberg (HRT), Jaakko Hyry och Marko 
Kanninen (Kantar TNS) 

2 
Kontaktperson 
i ärenden 
som gäller 
forskningen 

Namn 

Pekka Räty 
Adress 

PB 100, 00077 HRT 
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

040 738 6559, pekka.raty@hsl.fi 

3 
Forsknings- 
register 

Registrets namn 

Regionbarometern om markanvändning, boende och trafik 2017 (MBT-berometer) 

 Engångsforskning  Uppföljande forskningen 
Längd för forskningen 

Insamling av undersökningsmaterial 27.1 -27.2.2017, analysering och rapportering 28.2 - 28.3.2017 

4 
Syfte med 
behandling 
av person-
uppgifter 
 
 
 
 
 
 

Med MBT-barometern utreder man invånarnas åsikter i Helsingforsregionen om markanvändning 
(M), boende (B) och trafik (T) för planen MBT 2019. Personuppgifterna används för att bilda ett urval 
enligt urvalssammanställning och för att enkäten ska riktas till de personer som ingår i urvalet. 
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5 
Registrets 
datainnehåll 

Uppgifter som plockats ut ur befolkningsdatasystem till urvalsmaterial: 
 
Personliga uppgifter: efternamn och förnamn, ordinarie adress (näradress, postnummer och 
postanstalt), hemkommun, modersmål, kön och födelsedatum. 
Uppgifter om byggnaden: fastighetsbeteckning, fastighetens positionskoordinater, fastighetens 
användningssyfte, antalet invånare i lägenheten, antalet invånare under 7 år i lägenheten, antalet 
invånare mellan 7 och 17 år i lägenheten. 
 
 

6 
Regelmässiga 
uppgiftskällor 
 
 

Frågorna om bakgrundsfaktor och åsikter baserar sig på personens samtycke. 

7 
Regelmässigt 
utlämnande 
av uppgifter 
 
 

      

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 
 

      

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

 Uppgifterna är sekretessbelagda. 

Manuellt material:       

Uppgifter som behandlas på ADB: 

 användarnamn  lösenord  registrering av användning  passerkontroll 

annan, vad:       

 Identifierinsuppgifterna avlägsnas vid analysskedet. 

       Grund för bevarande av identifieringsuppgifter  

 Materialet med identifierinsuppgifter analyseras           
 
 
 

10 
Förstöring 
eller arkive-
ring av 
forsknings-
material 
 

 Forskningsregistret förstörs. 

 Forskningsregistret arkiveras  utan identifierinsuppgifter  med identifierinsuppgifter 

Vart: HRT, avdelningen för trafiksystem och undersökningar 

 


