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Registeransvarig Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 Kimito 

Kontaktperson Biträdande avdelningsskötare Kerstin Bergström-Pomrén (huvudanvändare), 

Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 Kimito 

Registrets namn Titania 

Ändamål och rättslig grund 

för behandling av 

personuppgifter 

Titania används för beräkning och uppföljning av personalens arbetstider 

(periodarbete, formellt periodarbete, allmän arbetstid, byråarbetsid). 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig också för löneutbetalningen. 

Registrets datainnehåll I Titania registreras uppgifter, vilka är nödvändiga för arbetstidsplaneringen. 

Dessa uppgifter är: personens namn, personbeteckning, personnummer, titel, 

enhetens namn, arbetstidsform och eventuella uppgifter om deltid, 

ersättningstimmar (kvälls-, natt-, söndags- m.fl.), uppgifter om avbrott p.g.a. 

frånvaro (utbildning, ledighet) och beredskap. 

Från programmet kan man skriva ut arbetsskiftslistor för en avdelning eller en 

person och producera statistik angående helger, utbildningar, ledigheter, avbrott 

och beredskap. 

Personuppgifternas 

bevaringstid 

Arbetstidsförteckningen förvaras åtminstone till utgången av den i 

arbetstidslagens 38 § stadgade tiden för väckande av talan. 

Regelmässiga uppgiftskällor Arbetsavtalet eller förordnandet och uppgifter som den anställda uppgett. 

Regelmässigt utlämnande av 

uppgifter 

Personuppgifter utlämnas endast på basis av en specificerad begäran om 

uppgifter båt behörig myndighet med iakttagande av dataskyddsanvisningar. 

Arbetstidsförteckningen ska vara tillgänglig för arbetstagarna senast en vecka 

innan perioden börjar. Arbetstagaren ska också godkänna utförda arbetstimmar. 

Uppgifter om utförda arbetstimmar överförs elektroniskt till löneräknarna, och 

nödvändiga uppgifter sparas i löneräkningssystemet. 

Hantering av uppgifter 

utanför EU eller EES 

Alla uppgifter finns inom Europeiska Unionen och överlämnas inte utanför EU. 

Principer för registerskydd 

och registersäkerhet 

Manuellt material: Förvaras i låsta arbetsrum. (Planerad arbetstidsförteckning 

finns tillgänglig på arbetsplatsen i pappersform för personalens kontroll före 

arbetsperiodens början. Ur förteckningen framgår personens namn och 

planerade arbetstider, utbildning, ledigheter m.m.) 

ADB-register: Personuppgifterna behandlas med hjälp av automatisk 

databehandling (ADB). Uppgifter på datorer används med personliga 

användarkoder och lösenord. Användningen av personuppgifter övervakas bl.a. 

med tillräckliga tekniska metoder. 

Till Titania finns ingen direkt yttre nätkontakt och registret är skyddat från 

utomstående användning. 
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Den registrerades 

rättigheter 

Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller personen i 

fråga och får be om korrigering, radering eller begränsad hantering av uppgifterna. 

Skriftlig förfrågan krävs. 

Den registrerade har rätt att återkalla eventuellt samtycke. 

Den registrerade har rätt att besvära sig om personuppgiftsbehandlingen hos 

tillsynsmyndigheten. 


