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Undervisnings- och kulturministeriets 
dataskyddsbeskrivning för den registrerade  

Personuppgifter som behandlas i utvecklings- och forskningsprojektet 
om säkerhetskulturen i skolorna inom den grundläggande utbildningen 
(VN/6961/2021) 
 

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.okm@gov.fi 

Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel) 

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud  

E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET 

4 Syften för behandlingen av personuppgifter 

- Utvecklings- och forskningsprojektet om säkerhetskulturen i skolorna inom den 

grundläggande utbildningen. 

- Framtagning av information om säkerhetskulturen i skolorna inom den 

grundläggande utbildningen för ministeriets utvecklings-, styrnings- och 

lagstiftningsverksamhet. 
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5 Grund för behandlingen av personuppgifter 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:  

- Reglementet för statsrådet (262/2003)  

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

- Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 

Lagenligheten i behandlingen av personuppgifter bedöms i enlighet med artikel 6.1 c 

och e i dataskyddsförordningen. Grunden för behandlingen av personuppgifter är den 

personuppgiftsansvariges utförande av en uppgift av allmänt intresse. Enligt 4 § i 

dataskyddslagen (1050/2018) får personuppgifter behandlas om behandlingen behövs 

för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring och den står i proportion 

till det mål av allmänt intresse som eftersträvas. 

 

6 Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 

som behandlas 

Kategorier av personuppgifter som behandlas:  

Rektorer och personal vid skolorna i den grundläggande utbildningen till den del de 

deltar i skolornas säkerhetsteam, anställda inom kommunernas och samkommunernas 

bildningsväsende, aktörer inom den tredje sektorn. 

 

Typ av personuppgifter som behandlas:  

Namn, e-post, telefonnummer, arbetsplats och yrke. 

 

Uppgifterna behandlas så att enskilda personer inte kan identifieras baserat på 

forskningsresultaten. Av materialet sparas endast en littererad version, som inte 

innehåller ovan nämnda personuppgifter. Något digitalt personuppgiftsregister skapas 

inte. 

7 Personuppgiftskällor när uppgifterna inte erhållits av 

personen själv 

Uppgiftskällorna är offentliga, som till exempel organisationernas (skolor, 

utbildningsanordnare, aktörer inom den tredje sektorn) webbplatser. 
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Personuppgiftskällor: 

- Utbildningsanordnarens offentliga källor: 

- kommunernas och skolornas webbplatser, där utbildningsanordnarnas och 

rektorernas kontaktuppgifter samlas in 

- Företrädare för utbildningsanordnaren: 

-  lärarnas kontaktuppgifter begärs i regel inte av forskningsskolornas rektorer. 

Projektet informerar skolorna och lärarna via rektorerna och skolornas 

säkerhetsansvariga. Projektet skickar inga e-postmeddelanden till skolornas 

hela personal. Projektet får tillgång till namn och e-postadress av de 

personer som anmäler sig till projektets evenemang. Rätt att behandla dessa 

uppgifter begärs i samband med anmälningen till respektive evenemang. 

8 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas av  

Åbo universitet (Namngivna anställda vid forsknings- och utvecklingsprojektet) 

 

9 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller 

EES eller till internationella organisationer 

Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES eller till internationella 

organisationer. 

10 Lagringstid för personuppgifter 

De personuppgifter som behövs för informationssyften lagras fram till beslutet om ett 

projekt för spridning av resultaten från projektet TRYGG i skolan, om ett sådan beslut 

tas. Forskningsmaterialets data och personuppgifterna kombineras inte i något skede, 

utan skolorna och personerna behandlas som siffror och pseudonymer. 

Forskningsmaterialet som sammanställts under forskningsarbetet överlämnas efter 

projektets slut i anonymiserad form till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD)  

för förvaring och användning för forsknings- och undervisningsändamål. 
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11 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.  

12 Automatiskt beslutsfattande och profilering 

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har 

konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.  

13 Skydd för personuppgifterna 

I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit 

de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver dessa även av 

personuppgiftsbiträdena. 


