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EU:n tietosuoja-asetus (EU 2019/679) art. 12-14
Tietosuojailmoitus
Tiedoksi viranhaltijoille, joiden antamia tietoja käsitellään varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilun
arvioinnissa
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Rekisterin nimi
Varhaiskasvatuksen maksuttomuuskokeilun arviointi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee
käsittelyn oikeusperuste
maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin osana
lakisääteisiä tehtäviään. Arviointi pohjautuu sekä kyselyettä haastatteluaineistoihin. Jotta aineistojen perusteella
voidaan tehdä luotettavia päätelmiä, tarvitaan riittävää
arviointitietoa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
mahdollistaa luotettava varhaiskasvatuksen
maksuttomuuskokeilun arvioinnin toteuttaminen.
Henkilötietojen käsittely on tarpeen Kansallisen
koulutuksen arviointikeskuksen lakisääteisen tehtävän
toteuttamiseksi. Äänitallenteiden osalta
käsittelyperusteena sovelletaan yleistä etua koskevaa
tehtävää.
Rekisterin tietosisältö
Vastaajan nimitiedot
Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan kyselyillä ja ryhmä/yksilömuotoisilla
haastatteluilla
Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?
Varhaiskasvatuksen maksuttoman kokeilun arvioinnin
toteuttavat Karvin henkilöstöön kuuluva projektipäällikkö
ja muu projektihenkilöstö. Tietoja voidaan luovuttaa
ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa
ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn
suostumuksella.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötiedot ovat projektipäällikön ja muun
projektiryhmän käytettävissä siihen asti, kunnes
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun arviointi on
päättynyt eli vuoden 2020 loppuun asti. Karvin
asiakirjaohjeiden mukaisesti arviointiaineistot arkistoidaan
sähköisesti CaseM-arkistointijärjestelmään. Palvelun
henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat
lainsäädäntöön.
Kuvaus teknisistä ja organisatorisista Rekisteriin pääsyä määrittelee Karvin
suojatoimista (art 32 kohta 1) Tietojen käyttövaltuuspolitiikka, jossa on määritetty tunnusten
suojaus
myöntämisperusteet, poistoperusteet sekä
salasanakäytännöt. Virkailijoilla on käytössään rekisterin
käyttöpolitiikka- ja tietoturvaohjeistus. Palvelussa tietojen
käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden
tehtäviin se kuuluu. Järjestelmien teknisestä tietoturvasta
huolehditaan ja tietoturvapoikkeamia seurataan, sekä
niihin reagoidaan.
Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi Sinulla on oikeus pyytää Karvilta pääsy itseäsi koskeviin
suhteen?
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista,
jos niissä on virhe. Sinulla on myös oikeus valittaa
henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos
katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt
toimitetaan
sähköisenä
Kansallisen
koulutuksen
arviointikeskuksen kirjaamoon kirjaamo@karvi.fi tai
postitse osoitteeseen:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs)
00101 HELSINKI

