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Undervisnings- och kulturministeriets
dataskyddsanmälan till den registrerade
Personuppgifter som behandlas vid sammankomster och evenemang

1 Allmänt
Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade enligt artikel 13
i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016.

2 Personuppgiftsansvarig 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)

3 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är anordnandet av ministeriets evenemang
och sammankomster samt genomförande av olika slags enkäter.
Avseende evenemang behandlas personuppgifter i samband med mottagning av
anmälan, anordnande av lokaler, inträdeskontroll och eventuell servering, fakturering
samt kontakter med evenemangets deltagare.
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Avseende enkäter är syftet med behandlingen av personuppgifter att samla in
information för olika utredningar, undersökningar och statistik.

5 Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig i den allmänna dataskyddsförordningen
artikel 6.1 c (för fullgörande av rättsliga förpliktelser).
- Reglementet för statsrådet (262/2003) 11 § och 18 §
- Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)

6 Kategorier av registrerade och personuppgifter som
behandlas
Informationsinnehållet varierar från fall till fall. Vid evenemang och i enkäter behandlas
vanligtvis namn- och kontaktuppgifter till deltagare och svarspersoner samt eventuell
tilläggsinformation som är nödvändig för evenemanget eller enkäten.

7 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter
Vid anmälan till evenemang och i enkäter används i huvudsak tjänsteproducenten
Webropol Oy:s verktyg som tjänsteproducenten har åtkomst till och förbindelse med vid
teknisk support. Webropol Oy har rollen som personuppgiftsbiträde på uppdrag av
ministeriet. Personuppgifter kan i särskilda fall lämnas ut till aktörer i samband med
evenemang, t.ex. mottagningspersonal

8 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.
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9 Lagringstid för personuppgifter
Personuppgifternas lagringstid påverkas av evenemangets eller enkätens natur.
Avseende deltagaruppgifterna vid anmälan är lagringstiden den tid som krävs för
anordnandet av evenemanget samt efterföljande åtgärder, dock högst 6 månader efter
evenemanget. I vissa fall är lagringstiden den tid som krävs för den ekonomiska
förvaltningen, arkiveringen eller förvaringen av tekniska säkerhetskopior. Avseende
enkäter lagras personuppgifter i högst 6 månader efter att svarstiden gått ut, och i vissa
fall den tid som krävs för den ekonomiska förvaltningen, arkiveringen eller förvaringen
av tekniska säkerhetskopior.

10 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:
- få ut personuppgifter som avser honom eller henne själv
- begära att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar felaktiga eller föråldrade
uppgifter
- begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.
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.

11 Automatiskt beslutsfattande och profilering
Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har
konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.

12 Skydd av personuppgifter
I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit
de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs och ställer samma krav på
personuppgiftsbiträdena.
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