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Dataskyddsbeskrivning 

 

Information till kontaktpersoner utnämnda av utbildningsanordnare, projektgruppens medlemmar, 
utvärderingsgruppernas medlemmar och deltagare i intervjuer under utvärderingsbesöken 

Utvärdering av utbildningen inom sjöfart (2020–2022) 

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

Den dataskyddsansvariges kontaktuppgifter: 
tietosuojavastaava@oph.fi 

1. Inledning 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar undervisning och utbildningar som en del av 

sina lagstadgade uppgifter. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att utföra dessa uppgifter. 

Dataskyddsbeskrivningar har utarbetats för följande grupper: 

• Utbildningsorganisationernas kontaktpersoner för utvärderingen 

• Projektgruppens medlemmar 

• Utvärderingsgruppernas medlemmar 

• Deltagarna i intervjuerna under utvärderingsbesöken 

 

2. Kontaktpersonerna för utvärderingen 
 

2.1 Varför behandlas personuppgifter i utvärderingarna? 

NCU samlar in personuppgifter om de kontaktpersoner som utnämnts av utbildningsanordnarna. 
Kontaktuppgifterna används för att informera om utvärderingsverksamheten och för andra kontakter 
under utvärderingen. 

2.2 Var får vi dina personuppgifter ifrån och vilka uppgifter gäller det? 

NCU får personuppgifter från utbildningsanordnaren, den kontaktperson som utbildningsanordnaren 
utnämnt eller offentliga webbplatser. För utvärderingsprojektet samlas följande uppgifter in om 
kontaktpersonerna: kontaktpersonens namn, bakgrundsorganisation, befattningsbenämning, e-postadress, 
telefonnummer och arbetsadress. 



 
 

2 
 

 

2.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter? 

Uppgifterna tas emot och behandlas av de anställda inom NCU som genomför utvärderingsprojektet. Dina 
uppgifter lämnas inte ut till tredje parter. 

2.4 Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Dina kontaktuppgifter sparas tills kontaktpersonen byts ut eller uppgifterna ändras av andra skäl. När 
uppgifterna ändras raderas de gamla uppgifterna.  

2.5 Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter? 

Du har rätt att be NCU om att få tillgång till personuppgifter som berör dig och att begära att uppgifterna 
rättas om det finns fel i dem. Du har också rätt att lämna in klagomål om hanteringen av dina 
personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som 
strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

3. Projektgruppens medlemmar 
 

3.1 Varför behandlas personuppgifter i utvärderingarna? 

NCU samlar in personuppgifter om medlemmarna i projektgruppen för utvärderingen. Personuppgifterna 
används för att informera och i övrigt hålla kontakt med projektgruppens medlemmar.  

Var får vi dina personuppgifter ifrån och vilka uppgifter gäller det? 

NCU får personuppgifterna från personen själv när hen blir medlem i projektgruppen. För 
utvärderingsprojektet samlas följande uppgifter in om projektgruppens medlemmar: namn, 
bakgrundsorganisation, befattningsbenämning, e-postadress, telefonnummer och arbetsadress.  

3.2 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter? 

Uppgifterna tas emot och behandlas av de anställda inom NCU som genomför eller ansvarar för 
utvärderingsprojektet. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje parter. 

3.3 Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Uppgifterna sparas tills utvärderingsprojektet upphör eller personen meddelar att hen vill att de ska 
raderas ur registret. När uppgifterna ändras raderas de gamla uppgifterna. När utvärderingen avslutas 
arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifter, permanent.  

3.4 Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter? 
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Du har rätt att be NCU om att få tillgång till personuppgifter som berör dig och att begära att uppgifterna 
rättas om det finns fel i dem. Du har också rätt att lämna in klagomål om hanteringen av dina 
personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som 
strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

4. Utvärderingsgruppernas medlemmar 
 

Medlemmarna i de utvärderingsgrupper som utnämnts av NCU ansvarar för genomförandet av de 
utvärderingsbesök på utbildningsenheterna som hör till utvärderingen.  
 
4.1 Varför behandlas personuppgifter i utvärderingarna? 

NCU samlar in personuppgifter om personer som anmält sitt intresse för arbetet som utvärderare i 
utvärderingsgruppen. Personuppgifterna används för att välja utvärderare, informera om valet, tillsätta 
utvärderingsgrupper, informera utbildningsanordnarna om utvärderingsgruppernas sammansättning samt 
planera programmet för utvärderingsbesöken och informera om det till utbildningsorganisationerna. 
Utöver det ovanstående anges också personuppgifter (namn, befattningsbenämning och 
bakgrundsorganisation) i den utvärderingsrapport som skickas till utbildningsanordnarna.  

4.2 Var får vi dina personuppgifter ifrån och vilka uppgifter gäller det? 

NCU får personuppgifterna från personen själv när hen anmäler sitt intresse för uppdraget. Följande 
uppgifter samlas in om den sökande: namn, telefonnummer, e-postadress, bakgrundsorganisation, 
befattningsbenämning samt arbetserfarenhet och utbildning inom sjöfart, erfarenhet av utvärderingar och 
auditeringar och kännedom om kvalitetssystem. 

4.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter? 

Uppgifterna tas emot och behandlas av de anställda inom NCU som genomför eller ansvarar för 
utvärderingsprojektet. Personuppgifter (namn, befattningsbenämning, bakgrundsorganisation) skickas 
också till de utbildningsanordnare som är föremål för utvärderingsbesöken.  

4.4 Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Uppgifterna sparas tills utvärderingsprojektet upphör eller personen meddelar att hen vill att de ska 
raderas ur registret. När uppgifterna ändras raderas de gamla uppgifterna. När utvärderingen avslutas 
arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifter, permanent.  

4.5 Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter? 

Du har rätt att be NCU om att få tillgång till personuppgifter som berör dig och att begära att uppgifterna 
rättas om det finns fel i dem. Du har också rätt att lämna in klagomål om hanteringen av dina 
personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som 
strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
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5. Deltagare i intervjuer under utvärderingsbesöken  
 

5.1 Varför behandlas personuppgifter i utvärderingarna? 

Under de utvärderingsbesök som hör till utvärderingen av utbildningen inom sjöfart intervjuas 
representanter för utbildningsanordnarens ledning, personal och studerande, arbetslivet samt 
intressegrupper. Utvärderingsbesöket baserar sig på ett program, där man anger tiderna och platserna för 
intervjuerna, intervjugrupperna och namnen på de personer som ingår i dem, befattningsbenämning och 
bakgrundsorganisation (arbetslivets och intressegruppers representanter) samt för studerandes del den 
examen eller utbildning som de avlägger. I programmet anges också namnen på utvärderingsgruppens 
medlemmar. 

5.2 Var får vi dina personuppgifter ifrån och vilka uppgifter gäller det? 

NCU får personuppgifter från utbildningsanordnarens kontaktperson. Kontaktpersonen ska berätta för 
intervjuobjektet vilka uppgifter hen skickar till NCU. Uppgifter om personal och intressegrupper innehåller 
vanligen namn, befattningsbenämning och bakgrundsorganisation, och uppgifter om studerande innehåller 
vanligen information om den examen eller utbildning som de avlägger.   

5.3 Vilka tar emot och behandlar dina personuppgifter? 

Uppgifterna tas emot och behandlas av de anställda inom NCU som genomför eller ansvarar för 
utvärderingsprojektet, samt av utvärderingsgrupper där det också ingår utomstående sakkunniga som 
utnämnts av NCU. Utöver det ovanstående behandlas uppgifterna också av en kontaktperson som 
utnämnts av utbildningsanordnaren, som planerar utvärderingsbesökets program i samarbete med NCU:s 
sakkunniga, bjuder in personer till intervjuer samt informerar intervjuobjekten och utbildningsenhetens 
personal om utvärderingsbesöket. 

5.4 Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Uppgifterna sparas tills utvärderingsprojektet upphör eller personen meddelar att hen vill att de ska 
raderas ur registret. När uppgifterna ändras raderas de gamla uppgifterna. När utvärderingen avslutas 
arkiveras utvärderingsmaterialet, inklusive personuppgifter, permanent.  

5.5 Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter? 

Du har rätt att be NCU om att få tillgång till personuppgifter som berör dig och att begära att uppgifterna 
rättas om det finns fel i dem. Du har också rätt att lämna in klagomål om hanteringen av dina 
personuppgifter till dataombudsmannen, om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som 
strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 


