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Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsanmälan angående
de personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering
1

Allmänt
Den här dataskyddsanmälan innehåller uppgifter om de registrerade
(naturliga personerna) enligt artikel 12 och 13 i EU:s dataskyddsförordning
(EU) 679/2016. Den här anmälan ges till den registrerade vid insamling av
personuppgifterna.

2

Registeransvarig och den registeransvarigas kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddargatan 2 b, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo@minedu.fi
Telefonnummer: 0295 16001 (Växel)

3

Den dataskyddsansvarigas kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsansvarig
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi

4

Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens
rättsliga grund
Personuppgifternas användningssyften är:
Rekrytering.
Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter:
Skötande av den registeransvarigas lagstadgade skyldigheter.

5

Övriga registeransvariga
Inga.

6

Mottagare av personuppgifterna
Uppgifterna överlämnas regelbundet till skyddspolisen och de som utför
lämplighetsutvärderingen. Uppgifterna kan endast överlämnas inom de
gränser som giltig lagstiftning förpliktigar eller tillåter.

7

Behandlare av personuppgifterna
Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)

8

Överföring av personuppgifterna till tredje land
eller internationella organisationer
Undervisnings- och kulturministeriet överför inte de personuppgifter som
behandlas vid rekrytering till tredje land eller internationella organisationer.

9

Personuppgifternas förvaringstider
Förvaringen av de dokument som behandlas vid rekryteringen (bl.a.
ansökningar, sammandrag, utnämningspromemoria) sker enligt
informationsstyrningsplanen vid ministeriet.

10 Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få information av den registeransvariga om
behandlingen av sina personuppgifter.
Den registrerade har även rätt att begära:
- sina personuppgifter.
- att den registeransvariga korrigerar eller avlägsnar felaktiga eller
föråldrade uppgifter.
- en begränsning av behandlingen av personuppgifterna.
Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifterna
inte följer lagen har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål
om detta till dataskyddsombudsmannen.

11 Skydd av behandlingen av personuppgifterna
Som registeransvarig har undervisnings- och kulturministeriet utfört de
tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs och kräver även
detta av de som behandlar personuppgifterna.

