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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun seurannan ja arvioinnin
toteuttamiseen liittyvässä viestinnässä 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 (Valtioneuvoston vaihde)

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

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
-

Kaksivuotisesta esiopetuksesta annetun lain (1046/2020) 10 §:n mukaisen
seurannan ja arvioinnin toteuttamiseen liittyvä viestintä ja ohjaus

-

Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämis-, ohjaus- ja lainsäädäntötoiminta.

5 Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c
kohdan perusteella ministeriön lakisääteisiin tehtäviin.
-

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020) 3 ja 10 §

-

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 11 § ja 18 §

-

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010) 1 §.

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Tietosisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Kyselyissä käsitellään useimmiten kyselyyn
vastaajan nimi- (etunimi, sukunimi) ja yhteystietoja (puhelinnumero, sähköposti) sekä
mahdollisia muita kyselyyn tarvittavia lisätietoja.

7 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu henkilöltä
itseltään
Henkilötietojen lähteenä ovat:
-

kuntien sivistys-, kasvatus- tai opetustoimen edustajat

-

julkiset lähteet.

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Henkilötietojen käsittelijöitä ovat
-

opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä kokeilun seurannan ja arvioinnin
toteuttaja

-

Webropol Oy (kyselyalustan tekninen toteuttaja).

9 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai
kansainväliselle järjestölle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

10 Henkilötietojen säilyttämisajat
Henkilötietojen käsittely liittyy kaksivuotisesta esiopetuksesta annetun lain 10 §:n
mukaisen seurannan ja arvioinnin toteuttamiseen liittyvään viestintään ja ohjaukseen.
Kokeilulain mukainen seuranta ja arviointi päättyy vuonna 2025. Henkilötietoja
säilytetään, kunnes seurantatutkimuksen loppuraportti on laadittu.

11 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

- henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

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

13 Henkilötietojen suojaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.

