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Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om dataskydd
för registrerade
Personuppgifter som behandlas i Salama-systemet (system för
behandling av statsunderstöd)
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 inklusive kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo@minedu.fi
Tfn. 0295 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 och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Syften för behandlingen av personuppgifter:
-

registrering av statsunderstöds- och prisärenden som inleds vid undervisnings- och
kulturministeriet

-

beredning och beslutsfattande av registrerade ärenden

-

översändande av beslut och andra handlingar till den registrerade

-

arkivering av metadata och handlingar om registrerade ärenden i enlighet med
planen för informationsstyrning

-

anmälan till skatteförvaltningen om mottagare av stipendier och priser

-

användarregister: hantering av användare och användarrättigheter

-

vetenskaplig och statistisk behandling

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
-

Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)

-

Reglementet för statsrådet (262/2003)

-

Arkivlagen (831/1994)

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i den allmänna
dataskyddsförordningen (fullgörande av en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige).

5 Behandlingen av personuppgiftskategorier
-

Namn- och kontaktuppgifter för enskilda kunder samt person- och
bankkontaktuppgifter som ska föras in i kundregistret

-

Personuppgifter som ingår i handlingar samt metadata för ärenden och handlingar

-

Uppgifter om undervisnings- och kulturministeriets Salama-användare

6 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas av
-

CGI, underhåll av programvara

-

Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori),
datacentertjänster

-

Post Messaging Oy, leverans av handlingar på papper

-

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)

Statsrådets kansli är i egenskap av producent av dokumentförvaltningstjänster
samregisteransvarig för samtliga personuppgifter. I fråga om uppgifterna i Salamas
kundregister är Centret för konstfrämjande, Museiverket och Finlands Akademi
samregisteransvariga.
Uppgifter om de idrottare som får träningsstipendier samt om dem som får priser ges till
Skatteförvaltningen. Uppgifter om mottagare av statens extra idrottspension ges till
Keva.

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

8 Förvaringstiderna för personuppgifter
Personuppgifterna bevaras i enlighet med arkivlagen och arkivbildningsplanen.
Handlingar som hänför sig till statsunderstödsärenden förvaras i regel i 15 år.
Uppgifterna om registrering av ärenden i diariet bevaras varaktigt, likaså kundens
uppgifter som en del av uppgifterna om behandlingen av ärendet.

9 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
- en begränsning av behandlingen av personuppgifterna.
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.

10 Automatiserat beslutsfattande
Personuppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller för profilering.

11 Skydd för behandlingen av personuppgifter
I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit
nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder samt kräver detta även av
personuppgiftsbiträdena.

