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Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsmeddelande för 
den registrerade 

Personuppgifter som hanteras på Twitter 

1 Allmänt 

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade (fysisk 
person) enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. 
Denna beskrivning ges till den registrerade när personuppgifter samlas in. 

2 Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet  

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors  

Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET  

E-postadress: kirjaamo@minedu.fi 

Tfn 0295 16001 (växel) 

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud  

E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi 

Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET 

4 Ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av 
personuppgifter 

Ändamålen med personuppgifterna: 

- Följa diskussioner som rör ministeriet på Twitter. 
- Följa intressentgrupper och deras Twitteranvändare på Twitter.  
- Skapa användarlistor som används vid Twitteruppföljningen. 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:  

- Statsrådets reglemente (262/2003) 11 § och 18 §  
- Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 

1 § 

Personuppgifter och/eller kategorier av personuppgifter 

Twitterkontot och den information användaren själv har satt in 

- namn 
- användarnamn 
- profiltext 
- profilbild 

5 Personuppgiftsbiträden och mottagare av personuppgifter 

Twitter innehar rollen som tjänsteleverantör och administratör för tjänsten. 
Användarna har själva lälmnat sina personuppgifter och annan information i 
användarprofilen till Twitter. 



6 Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller 
internationella organisationer 

Personuppgifter lämnas inte till tredjeländer eller internationella organisationer.  

7 Lagringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna lagras på Twitter och användaren bestämmer därför själv 
över lagringen av uppgifterna. Personuppgifterna försvinner från Twitter och 
blir otillgängliga för ministeriet när användaren raderar sitt Twitterkonto. 

8 Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få information om 
huruvida hans eller hennes personuppgifter behandlas.  

Den registrerade har även rätt att begära: 

- personuppgifter som gäller honom eller henne själv  
- att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar felaktiga eller 

föråldrade uppgifter 
- begränsning av behandlingen av personuppgifter  

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes 
personuppgifter inte är lagenlig har den registrerade rätt att lämna in ett 
klagomål till dataombudsmannen.  

9 Källa/källor till personuppgifter 

Personuppgifterna fås från offentliga källor, till exempel Twitterdiskussioner. De 
registrerade användarna har själva lämnat sina personuppgifter när de 
registrerade sig som användare på Twitter och denna användarinformation på 
Twitter är offentlig. 

10 Automatiserat beslutsfattande 

Det sker inget automatiserat beslutsfattande om personuppgifterna. 

11 Skydd för behandlingen av personuppgifter 

I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet 
vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver 
detta även av personuppgiftsbiträdena. 


