18.1.2021

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för
den registrerade: personuppgifter som behandlas vid urvalet för
försöket med tvåårig förskoleundervisning
1 Allmänt
Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade (fysisk
person) enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016.
Beskrivningen sparas på en lättillgänglig plats.

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 och kategorier av personuppgifter som
behandlas
Syften för behandlingen av personuppgifter:
-

-

-

-

Personuppgifter behandlas för att genomföra ett slumpmässigt urval för försöket med
tvåårig
förskoleundervisning
i
det
skede
då
försökskommunernas
försöksverksamhetsställen och därmed de barn som hör till försöksgruppen fastställs.
Behandlingen av uppgifter omfattas av lagen om ett försök med tvåårig
förskoleundervisning (lag 1046/2020, RP 149/2020 rd). Behandlingen gäller
registermaterial.
Behandlingen görs för ministeriets räkning och för genomförande av ett lagstadgat
försök. Lagenligheten i behandlingen av personuppgifter bedöms i enlighet med artikel
6.1 c i dataskyddsförordningen.
Genom
behandlingen
av
personuppgifter
kan
de
socioekonomiska
verksamhetsbetingelserna för verksamhetsställena inom förskoleundervisningen
göras jämförbara och vidare kan man för varje barn som hör till målgruppen anvisa en
plats antingen i försöksgruppen eller i kontrollgruppen.
Det är viktigt att försöksgrupperna och kontrollgrupperna är inbördes jämförbara så att
genomslaget av den tvååriga förskoleundervisningen kan följas upp. Genom att
fastställa försöks- och kontrollgruppen med så likadana bakgrundsfaktorer som möjligt,
så att det s.k. bakgrundsbruset minimeras, kan man på ett tillförlitligt sätt undersöka
uttryckligen hur försöksverksamheten inverkar på försöksgruppen.

-

Med hjälp av ett exakt urval blir det möjligt att välja individerna till försöket på exakta
grunder och det blir möjligt att erhålla resultat av försöket som kan generaliseras.
Resultaten fungerar som stöd för politiska beslut och främjar tillgodoseendet av de
kulturella rättigheterna.
Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:
- Reglementet för statsrådet (262/2003)
- Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)
- Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (lag 1046/2020, RP
149/2020 rd)
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
Barn födda 1.1.2014–31.12.2017 som bor i Fastlandsfinland och deras
föräldrar samt vårdnadshavare som bor i samma lägenhet:
Uppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Personbeteckning, kön, modersmål (exakt språkkod ISO 639-1), namn,
nationalitet, fast adress, adresskoordinater, adresshistoria, hemkommun
(kommunkod och kommunens namn), landskap, födelsehemkommun. För dem
som är födda 1.1.2014–31.12.2017 dessutom uppgifter om ovan nämnda
vårdnadshavare/föräldrar
Uppgifter från Skatteförvaltningen: Skatteuppgifter för barn födda 1.1.2014–
31.12.2017 som bor i Fastlandsfinland och deras föräldrar samt för
vårdnadshavare som bor i samma lägenhet.
Uppgifter från Utbildningsstyrelsen: Uppgifter om deltagande i
småbarnspedagogik, förskoleundervisning och årskurs 1 åren 2018–2020 i
informationsresurserna Varda och Koski (verksamhetsställena där varje barn
har varit).
Uppgifter från kommunerna: Uppgifter som motsvarar Utbildningsstyrelsens
material från de kommuner som inte har lagrat uppgifterna i
informationsresurserna.
Samkört material: Bland annat med hjälp av ovannämnda material beaktas
verksamhetsbetingelserna för verksamhetsställena för förskoleundervisning
samt utreds vem som deltar i småbarnspedagogik på vilket verksamhetsställe
eller bor i närheten av ett sådant verksamhetsställe.

5 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Personuppgiftsbiträden är:
Namngivna forskare vid Aalto-universitetet och vid Statens ekonomiska
forskningscentral (VATT)
CSC - IT-centret för vetenskap

6 Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller
internationella organisationer
Personuppgifter lämnas inte till tredjeländer eller internationella organisationer.

7 Lagringstid för personuppgifter
Enligt försökslagen bevaras urvalsmaterialet till dess att urvalet av barn födda
2017 har genomförts. Urvalet har genomförts uppskattningsvis före mars 2022.

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
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
Källor till personuppgifter kan vara:
- Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
- Skatteförvaltningen
- Utbildningsstyrelsen
- kommunerna
- offentliga källor

10 Automatiserat beslutsfattande
Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering
som har konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.

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.

