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Dataskyddsmeddelande 

För kännedom till personer vars uppgifter behandlas i utvärderingen ”Genomförandet av lokala planer för 

småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård”. 

 

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Nationella centret för 
utbildningsutvärdering (NCU) 
PB 380 (Hagnäskajen 6) 
00531 HELSINGFORS 
kirjaamo@karvi.fi 
+358 29 533 55 00 

Dataskyddsombud Jyrki Tuohela 
tietosuoja@oph.fi 

Kontaktperson i registerärenden: Lassi Kannel 
Utvärderingsexpert 
lassi.kannel@karvi.fi 
+358 29 533 5566 
 
Julia Kuusiholma-Linnamäki 
Utvärderingsexpert 
julia.kuusiholma-linnamaki@karvi.fi 
+358 29 533 5551 

Registrets namn Utvärderingen Genomförandet av lokala planer för 
småbarnspedagogik på daghem och inom 
familjedagvård. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter samt 
den rättsliga grunden för behandlingen 

Nationella centret för utbildningsutvärdering 
(NCU) genomför utvärderingen Genomförandet av 
lokala planer för småbarnspedagogik på daghem 
och inom familjedagvård som en del av sina 
lagstadgade uppgifter. 
 
Utvärderingen grundar sig på tre enkätmaterial. 
Den första enkäten riktas till 
daghemsföreståndare, den andra till 
daghemspersonal och den tredje till 
familjedagvårdare. 
 
Informationsinnehållet i enkäterna används för att 
kartlägga respondentgrupperna. Specifika 
uppgifter om kommunen, enheten eller 
respondenten rapporteras inte. 

Innehåll i registret För alla respondenters del: arbetskommun, 
arbetsgivare, arbetsplatsens verksamhetsform, 
yrkesbeteckning, utbildning och arbetserfarenhet. 
 
I daghemsföreståndarenkäten ingår också 
omfattningen på helheten som leds samt 



arbetsbeskrivningens innehåll i 
bakgrundsinformationen. 
 
I fråga om personalen inom småbarnspedagogiken 
och familjedagvårdarna efterfrågas också 
yrkesbeteckningen och arbetsspråket. 

Regelmässiga datakällor Uppgifterna samlas in genom enkäter. 

Vem behandlar dina personuppgifter? Utvärderingen görs av en projektchef som hör till 
NCU:s personal och övrig projektpersonal. 
Uppgifterna kan endast lämnas ut i den mån den 
gällande lagstiftningen förpliktar och berättigar till 
det eller den registrerade samtycker till att 
uppgifterna lämnas ut. 

Hur länge lagras dina personuppgifter? Materialen är tillgängliga för projektchefen och 
den övriga projektgruppen tills utvärderingen 
avslutats, dvs. fram till slutet av 2023. 
Utvärderingsmaterialet arkiveras i enlighet med 
NCU:s plan för informationsstyrning. 
Förvaringstiderna för materialet baserar sig på 
lagstiftningen. 

Beskrivning av tekniska och organisatoriska 
åtgärder (art. 32.1) Skydd av uppgifter 

NCU:s behörighetspolicy fastställer tillträdet till 
registret. I policyn fastställs grunderna för 
beviljande av användarnamn, grunderna för 
avlägsnande och lösenordspraxis. Tjänstemännen 
har tillgång till anvisningar om registrets 
användningspolicy och datasäkerhet. Uppgifter i 
tjänsten kan endast behandlas av personer till 
vilkas uppgifter behandlingen hör. Systemens 
tekniska datasäkerhet säkerställs och 
datasäkerhetsavvikelser följs upp och man 
reagerar på dem 

Vilka rättigheter har du beträffande dina 
personuppgifter? 

Du har rätt att be NCU om tillgång till dina 
personuppgifter och rätt att begära rättelse om det 
förekommer fel i dem. Du har också rätt att 
överklaga behandlingen av personuppgifter till 
dataombudsmannen om du anser att 
behandlingen av dina personuppgifter strider mot 
EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
 
Begäran som gäller tillgodoseendet av den 
registrerades rättigheter skickas elektroniskt till 
registratorskontoret vid Nationella centret för 
utbildningsutvärdering kirjaamo@karvi.fi eller per 
post till adressen: Nationella centret för 
utbildningsutvärdering (NCU) 
PB 380 (Hagnäskajen 6) 
00531 HELSINGFORS 

 


