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Varför behandlas dina personuppgifter och vilket slags uppgifter är det frågan om? 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför tema- och systemutvärderingar och 

utvärderingar av lärresultat i enlighet med sina lagstadgade uppdrag. Utvärderingarna är olika beträffande 

genomförande och målsättningar, men grundprinciperna är desamma: Syftet är att producera information 

för att utveckla undervisningen och stödja beslutsfattandet, säkra jämlikheten och kvaliteten inom 

utbildningssystemet, och fungera som redskap för informationsstyrning och utveckling. Den systematiska 

informationsinsamlingen producerar information för både nationella och lokala ändamål, till 

utbildningsanordnare och skolor. För att NCU ska kunna dra tillförlitliga slutsatser utifrån utvärderingarna 

behövs tillräckliga bakgrundsuppgifter om deltagarna. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för 

att:   

• säkra ett tillförlitligt genomförande av utvärderingen 

• Nationella centret för utbildningsutvärdering ska kunna genomföra sitt lagstadgade uppdrag.   

Resultaten av utvärderingen rapporteras endast på nationellt plan, och enskilda läroanstalter eller 

respondenter går inte att identifiera.  

Varifrån får vi dina personuppgifter? 

NCU får de personuppgifter som behövs för utvärderingarna från anordnarnas kontaktpersoner eller 

producenterna av tjänster, offentliga webbplatser (rektors kontaktuppgifter i skolan/läroanstalten), 

rektorer (lärarnas kontaktuppgifter i skolan/läroanstalten) och av skolor och läroanstalter. Dessa aktörer 

bör berätta för dig om vilka uppgifter som skickas till NCU. Enkäten till undervisnings- och 

handledningspersonalen och ledningen besvaras anonymt. I bakgrundsuppgifterna frågas resondentens 

titel och läroanstalt.   

Vem behandlar dina personuppgifter och överlåts de till någon? 

Dina uppgifter behandlas av tjänstemännen på enheten för allmänbildning och småbarnspedagogik på 

NCU. Dina uppgifter överlåts inte till en tredje part.  I utvärderingen medverkar också en av NCU tillsatt 

utvärderingsgrupp som består av utomstående sakkunniga. Enkäter genomförs via Webropol.  

Hur lång tid sparas dina personuppgifter? 

Kontaktuppgifterna sparas tills kontaktpersonen byts eller uppgifterna förändras. Om uppgifterna förändras 

raderas de gamla uppgifterna.  

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter? 

Du har rätt att be NCU om tillgång till de personuppgifter som gäller dig samt rätt att be om korrigering av 

uppgifterna om de är felaktiga. Du har också rätt att klaga över behandlingen av personuppgifter till 

dataskyddsombudet om du anser att man i behandlingen av dina personuppgifter bryter mot EU:s allmänna 

dataskyddsförordning.  
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