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Undervisnings- och kulturministeriets
dataskyddsmeddelande till registrerade
Personuppgifter som behandlas i undersökningshelheten
EUROSTUDENT VIII

1 Allmänt
Detta dataskyddsmeddelande innehåller uppgifterna till de registrerade (fysiska
personer) i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europeiska unionens
dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Meddelandet lämnas till den registrerade när
personuppgifter samlas in.
Undersökningen Eurostudent VIII samlar jämförbart material om högskolestuderandes
sociala bakgrund, levnadsförhållanden, studier, internationella rörlighet och utkomst. I
detta dataskyddsmeddelande finns information om behandlingen av dina
personuppgifter och om dina rättigheter i datainsamlingen 2022.
Den personuppgiftsansvarige är Undervisnings- och kulturministeriet (förkortning UKM).
På uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet svarar Statistikcentralen för det
praktiska genomförandet av datainsamlingen i egenskap av personuppgiftsbiträde. ITcentret för vetenskap (CSC) behandlar personuppgifter när det gäller studerandenas
kontaktuppgifter och uppgifter som tas ur datalagret VIRTA.

2 Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 b, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: registratorskontoret.ukm@gov.fi
Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel)
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3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET
Statistikcentralens dataskyddsombud
E-post: tietosuoja@stat.fi
Postadress: Statistikcentralen, 00022 Statistikcentralen

4 Ändamålen med behandlingen av personuppgifter
Genomförande av datainsamlingen för Eurostudent-konsortiets undersökning
Eurostudent VIII. Uppgifterna används för att avgränsa undersökningspopulationen,
urvalsdragningen och sändandet av inbjudan att delta i undersökningen (den
studerandes kontaktuppgifter). Svarsmaterialet kompletteras med de registeruppgifter
som anges under punkt 6 i detta meddelande. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt
att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga
statistikmaterialet.

5 Grunden för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra datainsamlingen och
baserar sig på ministeriets lagstadgade uppgift att utvärdera, utveckla, planera och följa
upp högskolornas verksamhet (Universitetslag 558/2009 § 51 & Yrkeshögskolelag
932/2014 § 45 & § 65). Grunden för behandlingen av uppgifter enligt artikel 6 i EU:s
dataskyddsförordning är lagstadgad skyldighet (6c) samt allmänt intresse för
vetenskaplig forskning (6e).
Det är frivilligt att lämna uppgifter genom att svara på frågorna. Dina uppgifter
behandlas inte i identifierbar form längre än det är nödvändigt för att genomföra
undersökningen. Du kan be om mera information om hanteringen av personuppgifter i
undersökningsprojektet.
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6 Kategorierna av registrerade och personuppgifter som
behandlas
För genomförandet av Eurostudent-undersökningen behandlas person- och
utbildningsuppgifter om studerande som avlägger högre eller lägre högskoleexamen vid
ett universitet eller en yrkeshögskola läsåret 2021–2022.
Vid genomförandet av undersökningen behandlas följande kategorier av
personuppgifter:
Namn och kontaktuppgifter, ålder, kön (registrerat), medborgarskap och modersmål.
Utbildningsuppgifter om studierätter, undervisningsspråk, läroanstalt, studiepoäng,
tidpunkt då de examensinriktade studierna inletts och närvaro per termin, tidigare
avlagda examina.
Dessutom får Statistikcentralen personuppgifter direkt från dem som deltar i
undersökningen via en enkät. Denna information innehåller svar om hälsa och eventuell
funktionsnedsättning (känslig information).

7 Källorna till personuppgifter när uppgifterna inte har erhållits
från personen själv
1. Högskolornas riksomfattande datalager Virta (studierätter, uppgifter om examen, året
då studierna inleddes, uppgifter om utexaminering, högskola).
2. Uppgifter som fås ur ett register som upprätthålls av Statistikcentralen och som
baserar sig på befolkningsdatasystemet (postadress, personbeteckning, den
studerandes modersmål, ålder och kön). Uppgifter om tidigare avlagda examina fås ur
Statistikcentralens examensregister.
3. Studerandenas kontaktuppgifter som högskolorna levererat (läroanstaltens egna
samt den studerandes sekundära e-postadress och telefonnummer)
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8 Personuppgiftsbiträdena och mottagarna av personuppgifter
Statistikcentralen. Statistikcentralen behandlar personuppgifterna för Undervisningsoch kulturministeriets räkning. Statistikcentralen får studerandenas kontaktuppgifter ur
datalagret VIRTA.
IT-centret för vetenskap (CSC). IT-centret för vetenskap (CSC) behandlar
personuppgifterna för Undervisnings- och kulturministeriets räkning. CSC förmedlar
studerandenas kontaktuppgifter från högskolorna till Statistikcentralen för
genomförandet av datainsamlingen. CSC förmedlar uppgifter om studierätter till
Statistikcentralen ur datalagret Virta, som CSC tillhandahåller.

9 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller
EES eller till internationella organisationer
Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till internationella organisationer.

10 Lagringstiderna för personuppgifter
Personuppgifter som ingår i undersökningsmaterialet raderas när de inte är nödvändiga
för genomförandet av undersökningen. Personuppgifterna raderas senast i slutet av år
2022.

11 Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få veta om hans eller
hennes personuppgifter behandlas.
Den registrerade har också rätt att begära
- personuppgifter som gäller honom eller henne
- den personuppgiftsansvarige att rätta eller radera felaktiga eller föråldrade uppgifter
- att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas.
Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte
är lagenlig, har den registrerade rätt att inge klagomål hos dataombudsmannen.
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12 Automatiskt beslutsfattande och profilering
Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering som
skulle påverka de registrerades rättigheter eller friheter.

13 Skydd av personuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriet har i egenskap av personuppgiftsansvarig vidtagit
behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder och förutsätter dem också av
personuppgiftsbiträdena.
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