29.9.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Varhaiskasvatuksen tuen selvitystoiminnassa (VN/9113/2020)
käsiteltävät henkilötiedot
1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13
ja 14 artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä
ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä.

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki
Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@minedu.fi
Puh. 0295 16001 (keskus)

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@minedu.fi
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja
käsiteltävät henkilötietoryhmät
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
- Tutkimuksellinen ja tilastollinen käsittely
- Tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen tuesta ministeriön kehittämis-,
ohjaus- ja lainsäädäntötoimintaan
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:
- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)
- Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 51 §
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus arvioidaan tietosuoja-asetuksen 6
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät:
Vastaajan vastaukset sähköiseen kyselyyn, sisältäen:
- ammattinimike
- koulutus
- työskentelykunta
- ikä
- sukupuoli
- työkokemus
Tutkimuksessa ei tallenneta nimeä, sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja.

5 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
-

Jyväskylän yliopisto (tutkimuksen toteuttaja)
Turun yliopisto (kerätyn aineiston käsittelijä)
Oulun yliopisto (kerätyn aineiston käsittelijä)
Helsingin yliopisto (kerätyn aineiston käsittelijä)
Webropol Oy (kyselyalustan tekninen toteuttaja)

6 Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

7 Henkilötietojen säilyttämisajat
Aineisto arkistoidaan Jyväskylän yliopistolle tunnisteellisena 14.2.2021
mennessä siten, että se sisältää vain epäsuoria henkilötietoja.
Arkistointitarvetta arvioidaan uudelleen viiden vuoden välein. Aineiston käyttö
on salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattua.

8 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö
hänen henkilötietojaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää:
- itseään koskevat henkilötiedot
- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet
tiedot
- henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole
lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojavaltuutetulle.

9 Henkilötietojen lähde/lähteet
Henkilötietojen lähteenä voivat olla:
- rekisteröidyt itse
- julkiset lähteet

10 Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin,
joilla olisi vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.

11 Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat
tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen
käsittelijöiltä.

