
 

 

Dataskyddsbeskrivning / Delgivning 
EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) 

Registrets namn FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete 
inom utbildningssektorn: register över sakkunniga 

Personuppgiftsansvarig Namn Utbildningsstyrelsen 

Adress PB 380, 00531 Helsingfors (ingång från Hagnäskajen 6, 00530 
Helsingfors) 

Övriga kontaktuppgifter e-post opetushallitus@oph.fi,växel 029 
533 1000, fax 029 533 1035 
kirjaamo@oph.fi 

Företrädare för den 
personuppgiftsansvarige 
(kontaktperson) 

Saara Paavilainen 

Telefon: 029 533 1799 
e-postadress: saara.paavilainen@oph.fi 

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 
Jyrki Tuohela, e-post tietosuoja@oph.fi , telefon 029 533 1000 (växel) 

Syftet med behandling av 
personuppgifter (och 
rättslig grund för 
behandlingen) 

I FinCEED:s register över sakkunniga samlas personuppgifter med anknytning 
till utbildning och arbetshistoria in för sakkunniga inom utbildningssektorn. 
Dessa uppgifter används när FinCEED letar efter lämpliga sakkunniga för kort- 
eller långvariga uppdrag inom utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn 
som erbjuds via centret. I registret sparas och behandlas sådana 
personuppgifter som är nödvändig för att sköta sakkunniguppgifterna. 
Personerna som förs in i registret ombeds på förhand ge sitt samtycke till 
behandlingen av uppgifterna. 

 
Rättslig grund 
Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (samtycke) 

Registrets datainnehåll 
/ kategorier av 
personuppgifter 

Uppgifter om personen: 
Personens nuvarande namn, födelsedatum, personbeteckning, 
postadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet, 
modersmål 

 
Meritförteckningsuppgifter: 
utbildning, arbetshistoria, kunnande, erfarenhet, referenser (namn, e-
postadress) 

 
Särskilda personuppgifter behandlas inte. Sekretessbelagda 
personuppgifter enligt 24 § i offentlighetslagen behandlas inte. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:opetushallitus@oph.fi
mailto:kirjaamo@oph.fi
mailto:saara.paavilainen@oph.fi
mailto:tietosuoja@oph.fi


 

 
Personuppgifternas 
mottagare eller 
mottagargrupper 

Uppgifterna kan endast lämnas ut i den mån den gällande 
lagstiftningen förpliktar och berättigar till det eller med samtycke 
från den registrerade. 

Information om 
överföringar till 
tredjeländer och om 
skyddsåtgärder 
(huruvida ett beslut av 
kommissionen om 
adekvat skyddsnivå 
föreligger eller saknas) 
samt på vilka sätt det är 
möjligt att få en kopia 
eller information om 
innehållet 

Uppgifter överlämnas inte till länder utanför EU eller EES. 

Den period under vilken 
personuppgifterna 
kommer att lagras eller, 
om detta inte är möjligt, 
de kriterier som används 
för att fastställa denna 
period* 

Den tid som personuppgifterna lagras i tjänsten överensstämmer med 
lagringstiderna enligt arkivbildningsplanen och planen för styrning av 
information och innebär lagring i 5 år från det datum då handlingen 
skapats upp till permanent lagring. 
Sådana handlingar vilkas lagringstid har upphört tas bort ur systemet 
eller arkiveras årligen. 

Den registrerades 
rättigheter 
• Rätt att få tillgång 

till personuppgifter 

• Rätt till 
rättelse 

• Rätt till 
radering 

• Rätt begränsning 
av behandling 

• Rätt att göra 

invändningar 
• Rätt till 

dataportabilitet 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en 
bekräftelse över att personuppgifter som berör den registrerade behandlas 
eller inte behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska på begäran ge en 
kopia av de personuppgifter som behandlas. 

 
Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan 
oskäligt dröjsmål korrigerar eventuella ofullständiga eller felaktiga 
personuppgifter. Den registrerade ska precisera och motivera vilken 
uppgift som ska rättas, vilken uppgift som är den korrekta och hur den 
registrerade vill att uppgifterna korrigeras. 

 

Den registrerade har rätt begära att uppgifter raderas. 
 

Den registrerade har rätt att i vissa fall begränsa behandlingen av uppgifter. 

 
Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige meddelar 
mottagaren till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella 
rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar som gäller 
behandlingen av uppgifterna, ifall personuppgifterna lämnas ut. 

 
Den registrerade har rätt att få uppgifterna överförda från ett system till 
ett annat, om behandlingen av uppgifterna utförs automatiskt. 

 
Begäranden som gäller användarrättigheter ska tillställas registrets 
kontaktperson: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors. Till 
begäran om att granska uppgifter 

 
 



 

 
 ska den registrerade bifoga de uppgifter som behövs för att hitta uppgifterna 

(namn och personbeteckning). 
 

Om det har förflutit mindre än ett år av den registrerades rätt till 
granskning av personuppgifterna kan den personuppgiftsansvarige ta ut 
en avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla 
den information som begärts (artikel 12.5). 

Om behandlingen 
grundar sig på samtycke 
enligt artikel 6.1 a (eller 
på uttryckligt samtycke 
enligt artikel 9.2 a), 
kännedom om rätten 
återkalla samtycket när 
som helst* 

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till 
behandlingen av uppgifterna i FinCEED:s register. För att återkalla sitt 
samtycke ska den registrerade kontakta registrets kontaktperson: 
Saara Paavilainen, 
telefon: 029 533 1799 
e-postadress: saara.paavilainen@oph.fi 

Rätten att lämna in 
klagomål till en 
tillsynsmyndighet 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, 
särskilt i den medlemsstat där hen har sin hemvist eller sin arbetsplats eller 
där den påstådda överträdelsen mot dataskyddsförordningen begicks. 

Huruvida 
tillhandahållandet av 
personuppgifter är ett 
lagstadgat eller 
avtalsenligt krav eller ett 
krav som är nödvändigt 
för att ingå ett avtal samt 
huruvida den 
registrerade är skyldig att 
tillhandahålla 
personuppgifterna och 
de möjliga följderna av 
att sådana uppgifter inte 
lämnas 

- 

Information om varifrån 
personuppgifterna 
kommer och i 
förekommande fall 
huruvida de har sitt 
ursprung i allmänt 
tillgängliga 
källor 

Personuppgifterna i registret är uppgifter som uppgetts av den 
registrerade själv i samband med registreringen. Den 
personuppgiftsansvarige samlar inte in personuppgifter från allmänt 
tillgängliga källor eller andra informationskällor. 

Förekomsten av 
automatiserat 
beslutsfattande, bl.a. 
profilering, 
varvid det 
åtminstone i dessa 
fall ska lämnas 
meningsfull 
information 
om logiken bakom 
samt betydelsen och de 
förutsedda följderna 

Uppgifterna i registret används inte för profilering och inga beslut fattas 
automatiskt baserat på uppgifterna. 
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av sådan 
behandling 
för den registrerade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsingfors 

puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
oph.fi 


