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Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för
den registrerade
Enkät om corona för aktörer inom konst och kultur
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 och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Syften för behandlingen av personuppgifter:
- forskning och statistisk behdandling av data
- att skapa information om hur coronaviruset har påverkat konst- och kulturområdet
Rättslig grund för behandling av personuppgifter
- Reglementet för statsrådet (262/2003) 11 § och 18 §
- Statsrådets förordning om undervisnings-och kulturministeriet(310/2010) 1 §

5 Kategorier av personuppgifter som behandlas
-

namn (förnamn, efternamn)

-

kontaktuppgifter (e-postadress och organisation)

6 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet kan förmedla vidare svaren eller en del av dem till
andra aktörer som använder dem för forskning och statistik. De uppgifter som förmedlas
vidare innehåller inga personuppgifter, och en enskild respondent kan inte identifieras
utifrån uppgifterna. Utifrån resultaten av enkäten kan information om lägesbilden
publiceras på nätet. De uppgifter som publiceras innehåller inga personuppgifter, och en
enskild respondent kan inte identifieras utifrån uppgifterna. Webropol Oy behandlar
personuppgifterna i egenskap av tjänsteproducent.

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

8 Lagringstid för personuppgifter
Personuppgifterna lagras 6 månader efter enkäten.

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
- 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.

10 Källor till personuppgifterna
Källor till personuppgifter är de registrerade själva eller offentliga källor

11 Automatiserat beslutsfattande
Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har
konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.

12 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.

