
26.3.2021 

Meddelande om dataskydd från undervisnings- och 
kulturministeriet om registrerade personuppgifter som ska 
behandlas i studien om den nuvarande organiseringen och 
verkställandet av stödet för lärande och skolgång i den 
grundläggande utbildningen (VN/24739/2020) 

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 (Statsrådets växel) 

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud  

E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi 

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

4 Syften för behandlingen av personuppgifter 

- Forskning: En studie om det nuvarande läget gällande stöd för lärande och skolgång i 

den grundläggande utbildningen  

- Framställning av information om stöd för lärande och skolgång i den grundläggande 

utbildningen till stöd för utveckling, styrning och lagstiftning av undervisnings- och 

kulturministeriet  

5 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Grunden  för behandlingen av personuppgifter baserar sig på en laglig skyldighet för 
den registeransvarige. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:  
- Reglemente för statsrådet  (262/2003)  
- Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 
- Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 



 

6 Kategorier av personuppgifter som behandlas 

Respondenternas svar på den elektroniska undersökningen, inklusive följande indirekta 

identifierare:  

- namnet på utbildningsanordnaren (kommuner) 

- utbildningsanordnarens placeringskommun 

 

Dessutom innehåller datainsamlingen, genom avgränsning av respondentgruppen, 

information om respondentens ställning inom den kommunala 

utbildningsorganisationen.  

 

E-postadresser sparas inte i det forskningsmaterial som ska analyseras, men följande 

kontaktinformation hör till den elektroniska datainsamlingen till respondenterna:  

- Utbildningsanordnare kontaktas med hjälp av kontaktinformationen från offentliga 

webbsidor (namn, position i kommunen och e-post). 

- Elektroniska enkäter överlämnas till representanter för utbildningsanordnaren att 

besvaras enligt kontaktuppgifterna (namn, position i kommunen och e-post) från 

utbildningsanordnare.  

 

7 Källor till personuppgifterna 

Källor till personuppgifterna: 

- offentliga källor för utbildningsanordnare 

- representanter för utbildningsanordnare 

 

8 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter 

Bearbetare av personuppgifter är  

- Helsingfors Universitet (forskare) 

- leverantör av elektroniska enkäter (Qualtrics XM) 

 

9 Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller 
internationella organisationer 

Personuppgifter lämnas inte till tredjeländer eller internationella organisationer.  



10 Lagringstid för personuppgifter 

Materialen arkiveras på Helsingfors universitets webbdisk som identifierare, så att den 

endast innehåller indirekt identifieringsinformation. Användningen av materialet skyddas 

av ett användarnamn och lösenord. Behovet av arkivering omvärderas vart femte år. 

 

11 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.  

12 Automatiserat beslutsfattande 

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har 

konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.  

13 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. 
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