
Dataskyddsbeskrivning 
Information för personer vars uppgifter behandlas vid avgiftsbelagda utvärderingar av lärresultat 

 
Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Nationella centret för utbildningsutvärdering 
 
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, 6:e vån.)  
00101 HELSINGFORS 
 
kirjaamo@karvi.fi  
+358 29533 5500 

tietosuojavastaava@oph.fi  

 

Varför behandlas dina personuppgifter i utvärderingar? 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför utvärderingar av lärresultat samt tema- och 

systemutvärderingar som en del av sina lagstadgade uppgifter. Utvärderingarna är olika beroende på typ av 

utvärdering och utvärderingens mål, men principerna är de samma: syftet är att producera information för 

utveckling av undervisningen och beslutsfattande, säkerställa utbildningsmässig jämlikhet och 

undervisningens kvalitet samt att utgöra ett verktyg för informationsstyrning och utveckling. Systematisk 

informationsinsamling ger information för den nationella och regionala nivån, till undervisnings- och 

utbildningsanordnare samt skolor. För att NCU ska kunna dra tillförlitliga slutsatser av utvärderingarna 

behövs tillräcklig bakgrundsinformation om deltagarna.  

Därmed: 

- är syftet med behandlingen av personuppgifter att möjliggöra ett tillförlitligt genomförande av 

utvärderingen 

- behövs behandlingen av personuppgifter för att förverkliga NCU:s lagstadgade uppgift. 

 

Varifrån får vi dina personuppgifter och vilka uppgifter är det fråga om? 

NCU får de personuppgifter som behövs för utvärderingar (utbildningsanordnares, rektorers och lärares 

kontaktuppgifter samt elevernas/studerandenas elevnummer samt eventuella andra bakgrundsuppgifter) 

från offentliga webbplatser, utbildningsanordnare, rektor, lärare eller annan skolpersonal. Dessutom 

behandlar vi i utvärderingen andra registeruppgifter samt de uppgifter som du överlämnar åt NCU genom 

att svara på enkäter som gäller utvärderingen.  

Vem tar emot dina personuppgifter? 

Utvärderingen genomförs av anställda som tillhör personalen på NCU och som utsetts för projektet i fråga.  

Hur länge förvaras dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter förvaras medan utvärderingen pågår. När utvärderingen avslutats arkiveras 

uppgifterna enligt Utbildningsstyrelsens arkivbildningsplan i tre år.  

Vilka rättigheter har du i fråga om dina personuppgifter? 

Du har rätt att av NCU begära tillgång till personuppgifter som gäller dig själv samt rätt att be om rättelse 

ifall de innehåller en felaktig uppgift. Du har även rätt att överklaga behandlingen av personuppgifter till 

dataombudsmannen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 
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