
         Offentlig  
 
 
Meddelande om dataskydd för registrerade  
        
I detta meddelande anges uppgifter som EU:s dataskyddsförordning (artikel 13 och 14) förutsätter. 
 

 
Registrets 
namn: 
 

 
Yrkeshögskolornas nationella karriäruppföljningsenkät för personer som avlagt 
examen 
 

 
Datum:  
 

 
1.10.2019 

 
Registeransva-
rig, kontaktper-
son och regist-
rets kontakt-
person  
 

Den nationella karriäruppföljningsenkäten genomförs som en del av AMKista 
uralle – uraseurantatiedot käyttöön-projektet som koordineras av Åbo yrkes-
högskola  
Åbo yrkeshögskola 
Joukahainengatan 3, 20520 Åbo 
Registratorskontoret: (02) 263 350 
 
Yrkeshögskolorna som deltar i karriäruppföljningsenkäten är registeransvariga  
 
Yrkeshögskolespecifika uppgifter kan läsas på: 
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus  
och 
 
Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr 
Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 
 
Kontaktperson för frågor gällande karriäruppföljningsenkätens register: 
Satu Helmi, projektchef 
Joukahainengatan 3, 20520 Åbo 
satu.helmi@turkuamk.fi, tfn 050 598 5563 

 
Dataskyddsom-
bud och kon-
taktuppgifter 

 
Yrkeshögskolespecifika uppgifter kan läsas på: 
https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Tietosuojailmoitus 
 
Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus: tietosuoja@otus.fi 
 
Kontaktuppgifter för datainsamlingen för karriäruppföljningens del: 
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
Dataskyddsombud – Marita Pajulahti 
tietosuoja@csc.fi    
Ytterligare information: www.csc.fi/tietosuoja  
 

 
Syftet med re-
gistret och 
rättslig grund 
för behandling 
av personupp-
gifter 

 
Syftet med karriäruppföljningsenkäterna är att följa med från yrkeshögskolor 
utexaminerade personers (alumners) skeden i arbetskarriären och arbets-
marknadssituationen, samt utnyttja uppgifter som samlats in från uppfölj-
ningen i undersökningar som belyser högskoleutbildade personers första steg i 
deras arbetskarriärer, utveckla utbildningen och studiehandledningen. På ba-
sis av karriäruppföljningsenkäten erbjuds därtill personer i ansökningsskedet, 
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 studeranden och utexaminerade information för att planera sina egna studier 
och karriärer. 

I karriäruppföljningsenkäten produceras och används information yrkeshög-
skolespecifikt, i samarbete mellan högskolor, med samarbetsparter samt all-
mänt i forskningsbruk genom Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Upp-
gifter rapporteras endast så att en enskild person inte kan identifieras. 

Alla som avlagt yrkeshögskoleexamen år 2014 bes svara på enkäten. Svaren 
samlas in med utbildningsförvaltningens informationstjänst för effektivitets-
hantering Arvo som upprätthålls och utvecklas av CSC.  

Identifierande uppgifter på svararen (bl.a. studentnummer, namn och kontakt-
uppgifter) användas endast i samband med att skicka enkäten och förena till 
bakgrundsuppgifterna. 

Yrkeshögskolornas rätt att hantera personuppgifter som registeransvarig base-
rar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Noggrannare behandlingsgrun-
der är:  

• en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt  
(artikel 6.1 e) 

• att följa den rättsliga förpliktelsen  
(artikel 6.1 c) 

• samt i vissa fall samtycke eller avtal  
(artikel 6.1 a och b) 

De huvudsakliga bestämmelserna 
• Yrkeshögskolelagen 932/2014 och förordningarna som anges i lagen 
• den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och nationella 

bestämmelser som kompletterar den 
• lagen om nationella studie- och examensregister 884/2017 kapitel 5) 
• lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 

A: Personupp-
gifter samlas in 
direkt från dig 

 
Ja, med en elektronisk enkät. 

B: Personupp-
gifter samlas in 
annanstans 
ifrån än dig 

Svarargruppens bakgrunds- och individuppgifter samlas in centraliserat från 
den nationella studieinformationstjänsten Virta och kompletteras från yrkes-
högskolornas datasystem över studeranden. 

CSC ansvarar för att välja de personuppgifter som sparas i registret samt att 
skaffa nödvändiga kontaktuppgifter. 

 
Registrets data-
innehåll (be-
skrivning av de 
registrerade 
grupperna och 
personuppgifts-
grupperna) 

 
I registret sparas identifierings- och bakgrundsuppgifter av karriäruppföljnings-
enkätens målgrupp:  
 

Yrkeshögskola 
Studentnummer 
Efternamn 
Förnamn 
Kön 
E-postadress 



Telefonnummer 
Postadress och -nummer 
Boendeort 
Hemkommun 
Stat 
Modersmål 
Ålder vid utexaminering 
Utbildningsområde  
Examens nivå 
Examens namn och omfattning 
Antagningsår 
Utexamineringsår 
Tidpunkt för utexaminering 
Studieort 
Närvaromånader 
Utbildningsspråk 
Utbildningstyp 

För deras del som svarat på karriäruppföljningsenkäten kompletteras uppgif-
terna med uppgifter som personerna tilldelat angående placering i arbetslivet, 
faktorer angående sysselsättningens kvalitet och personernas tillfredsställelse 
med studierna från en karriär- och arbetslivsinriktad synvinkel. 

Registret innehåller inte personuppgifter som hör till särskilda persongrupper. 

Svararens egna högskola återlämnas i samband med CSV-filen följande bak-
grundsinformation: utexamineringsår, kön, ålder vid utexaminering, moders-
mål, utbildningsområdeskod, utbildningsområde, ämne, examens nivå, exa-
mens utbildningskod, examen namn, omfattning, antagningsår, boende-
ortskod, boendeort, utexamineringstidpunkt, studieortskod, studieort, inskriv-
ningsmånader, närvaromånader, utbildningsspråk samt utbildningstyp. 

 
Mottagaren av 
personuppgif-
terna och mot-
tagningsgrup-
perna (=överlå-
telserna) 
 

 
För CSC som Arvo-systemets handläggare av personuppgifter i följande hand-
läggningsåtgärder: insamling och förvaring av personuppgifter på en server, 
uppredning av problemfall, framställning av analyser och statistik utifrån 
materialet och överföring av materialet till Finlands samhällsvetenskapliga da-
taarkiv. 

Till samhällsvetenskapliga dataarkivet anonymiserat för arkivering.  

Uppgifter överlåts inte till andra tredje parter. 
 

 
Överföringar av 
uppgifter till 
tredje länder  

 
Personuppgifter överlåts eller överförs inte utanför EU/EES. 

 
Förvaringstiden 
av personupp-
gifter / fastställ-
ningskriterier 

 
Personuppgifterna förvaras så länge som det är nödvändigt för att genomföra 
analyserna. Vid förvaringen av personuppgifter följs  
yrkeshögskolespecifika förvaringstider. 
 

  



En registrerads 
tillgång till sina 
egna uppgifter, 
att korrigera el-
ler radera upp-
gifterna samt 
rätt att be om 
att begränsa 
handläggningen 
eller överföra 
uppgifterna 
från ett system 
till ett annat 
(artiklarna 15, 
16, 17, 18 och 
20 i den all-
männa data-
skyddsförord-
ningen) 

Organisationerna som räknas upp som registeransvariga fungerar som gemen-
samt registeransvariga, de fastställer alltså tillsammans syften och åtgärder för 
att hantera personuppgifter. 
 
Begäran angående en registrerads rättigheter kan riktas direkt till handläggaren 
av personuppgifterna (CSC) eller registrets kontaktperson: 
 
Satu Helmi, projektchef 
Joukahainengatan 3, 20520 Åbo 
satu.helmi@turkuamk.fi, tfn 050 598 5563 
 
 
Personer har tillgång till sina egna uppgifter 

• Personer har rätt att veta vilka personuppgifter på dem som behandlas 
och vilka uppgifter som har sparats.  

Personers rätt att korrigera uppgifter 
• Personer har rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller bristfälliga 

personuppgifter på dem korrigeras eller kompletteras utan omotiverad 
fördröjning. Därtill har personer rätt att kräva att onödiga 
personuppgifter på dem raderas. 

 
Personers rätt att radera uppgifter 

• På basis av den rättsliga grunden för handläggningen av uppgifter kan 
en person vara berättigad att få sina personuppgifter raderade från 
högskolans register. En sådan här rättighet gäller inte till exempel i fall 
där handläggningen av personuppgifter är nödvändig för att följa en 
lagstadgad skyldighet eller för att använda offentlig makt som hör till 
högskolan. I förvaring och radering av uppgifter följs yrkeshögskolans 
informationsstyrningsplan och förvaringstider som den gällande 
lagstiftningen förpliktar till. 

Rätt att be om att begränsa handläggningen 
• En person kan i vissa fall ha rätt att be om att begränsa handläggningen 

av sina personuppgifter fram till att den rättsliga grunden för 
uppgifterna eller deras handläggning har ändamålsenligt granskats och 
korrigerats eller kompletterats. 

Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat, till en annan 
registeransvarig 

• Överföring av personuppgifter från ett system till ett annat betyder att 
den registrerade får sina inlämnade personuppgifter i strukturerad, 
allmänt använd och maskinellt läsbar form och den registrerade kan 
överföra uppgifterna i fråga till en annan registeransvarig utan att 
högskolan hindrar detta. Denna rättighet kan endast gälla i situationer 
där handläggningen av uppgifterna sker automatiskt och baserar sig på 
samtycke eller avtal. 

• Rättigheten gäller till exempel inte sådan handläggning av 
personuppgifter som är nödvändig för att genomföra en uppgift som 
gäller allmänt intresse, eller för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse 
som gäller den registeransvarige.  
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En registrerads 
rätt att mot-
sätta sig till 
handläggningen 
 

En person har gällande personlig särskild situation när som helst rätt att 
motsätta sig handläggningen av sina personuppgifter när handläggningens 
rättsliga grund är att genomföra en uppgift som gäller allmänt intresse, 
användning av offentlig makt eller en förmån som yrkeshögskolan är 
berättigad. I detta fall kan uppgifter handläggas vidare endast om det för 
handläggningen finns en betydande viktig och välgrundad orsak som kan 
framvisas. 

En person har när som helst rätt att utan särskild motivering motsätta sig 
handläggningen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

 
 
En registrerads 
rätt att dra till-
baka sitt sam-
tycke 
 

 
I situationer där handläggningen av en persons personuppgifter baserar sig 
helt på samtycke kan personen dra tillbaka sitt samtycke. Att dra tillbaka  
samtycket påverkar inte lagenligheten av den handläggning som utförts med 
samtycke före samtycket dragits tillbaka. 

Samtycket dras tillbaka genom att kontakta CSC eller registeransvarige. 

 
En registrerads 
rätt att besvära 
sig hos tillsyns-
myndigheten 
 

 
En person kan besvära sig hos tillsynsmyndigheten om personen anser att EU:s 
allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 bryts i handläggningen av per-
sonens personuppgifter. Därtill har personer rätt att använda sig av andra ad-
ministrativa sätt att söka ändring samt rättsliga åtgärder.  
Ytterligare information https://tietosuoja.fi/sv/framsida 

En person har också rätt att väcka talan mot registeransvarige eller organisat-
ionen som handlägger personuppgifterna om personen anser att hans eller 
hennes rättigheter har kränkts på grund av att dataskyddsförordningen inte 
har följts i handläggningen av personuppgifterna. 

 
Handläggning 
av personupp-
gifter för auto-
matiskt besluts-
fattande, profi-
lering medräk-
nat 
 

 
Nej 
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