DATASKYDDSMEDDELANDE
– LUMATIKKA, fortbildningsprogram om undervisning och lärande i matematik
EU:s allmänna dataskyddsförordning
artiklarna 13 och 14
Datum för upprättande: 29.11.2021

1. Den personuppgiftsansvariga dvs. den som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter är
Helsingfors universitet
Kontaktuppgifter:
Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 911 (växel)
Den personuppgiftsansvarigas kontaktperson är Alisa Uusi-Kilponen. Kontaktpersonens
kontaktuppgifter är följande:
Alisa Uusi-Kilponen
LUMA-center Finland
Helsingfors universitet
PB 64
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 50598
E-post: alisa.uusi-kilponen@helsinki.fi, info@lumatikka.luma.fi
2. Helsingfors universitets dataskyddsombud
Du kan ta kontakt med Helsingfors universitets dataskyddsombud genom att skicka e-post
till tietosuoja@helsinki.fi.
3. Parter och ansvarsfördelning i ett samarbetsprojekt
Helsingfors universitet är den huvudsakliga koordinatorn för utbildningsprogrammet. Universitetet har således helhetsansvaret för behandlingen av projektdeltagarnas personuppgifter. Utbildningsprogrammet är emellertid ett samarbetsprojekt mellan sju finländska högskolor. Utöver Helsingfors universitet och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ medverkar Aalto-universitetet, Tammerfors yrkeshögskola, Tammerfors
universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Östra Finlands universitet i projektet.

Åbo Akademi ansvarar för behandlingen av deltagarnas personuppgifter i anslutning till de
svenskspråkiga delarna av utbildningen. Andra samarbetsparter kan vid behov behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt inom ramen för de utbildningsdelar de ansvarar
för.

4. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. vad är syftet med behandlingen?
Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter:
•

Utbildningar och andra tillställningar inom ramen för LUMATIKKA-programmet:
fullgörande av en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvariga (universitetslagen / Allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och nationella bestämmelser
som kompletterar den – artikel 6, punkt 1, underpunkt c)
en uppgift av allmänt intresse/som ett led i myndighetsutövning som utförs av den
personuppgiftsansvariga:
utförande av en uppgift av allmänt intresse vid myndighetsverksamhet

•

Informationsverksamhet och marknadsföring inom ramen för LUMATIKKA-programmet:
samtycke från den registrerade

•

Forskning som bedrivs i anslutning till utvecklingsarbetet inom LUMATIKKA-programmet:
en uppgift av allmänt intresse/som ett led i myndighetsutövning som utförs av den
personuppgiftsansvariga:
vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

5. Vilka personuppgifter behandlas av Helsingfors universitet?
Helsingfors universitet behandlar följande personuppgifter om projektdeltagarna:
Om alla som införts i registret:
- e-postadress.
Därutöver sparas följande uppgifter om personer som deltar i olika typer av tillställningar
inom ramen för utbildningsprogrammet eller som medverkar i forskningen som bedrivs
inom utbildningsprogrammet:
- för- och efternamn
- ålder
- kön
- modersmål
- diet och födoämnesallergier
- telefonnummer

-

utbildningsstadium där personen arbetar
yrkesroll
år av arbetslivserfarenhet
arbetsplatsens namn
orten där arbetsplatsen är belägen (landskap och kommun).

Utöver dessa sparas följande uppgifter om de projektdeltagare som tar del av läromedel
eller marknadsföringsmaterial som skickas per post.
- postadress.
Därutöver sparar Helsingfors universitet olika personuppgifter i samband med LUMATIKKAutbildningen, om deltagaren
- skapar en användarprofil för att kunna delta i en nätkurs i portalen mooc.helsinki.fi
- vill införa studiepoäng i studieregistret vid Öppna universitet via Öppna universitetets
webbplats
- vill medverka i forskningen som bedrivs i anslutning till nätkurserna.
För alla dessa tre situationer har det utarbetats separata dataskyddsmeddelanden. Registren
som uppgifterna sparas i förvaltas av en annan del av organisationen vid Helsingfors universitet och inte av LUMA-center Finland.

6. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket ursprung har de?
Personuppgifterna samlas in
•

•
•

när personen som är intresserad av kurserna beställer en e-postpåminnelse om när anmälningstiden inleds
1. med Mailchimp-blankett
2. per e-post
i samband med kursanmälan
1. med Lyyti-blankett
2. per e-post
om kursdeltagaren medverkar i forskningen som bedrivs i anslutning till
utbildningsprogrammet
1. med Survey anyplace-enkättjänst.

Personuppgifterna samlas in endast från sådana källor vars användning den registrerade har
gett sitt samtycke till.

7. Överföring eller utlämning av uppgifter utanför Helsingfors universitet
De insamlade personuppgifter lagras utöver informationssystemen vid Helsingfors universitet och hos andra projektparter också i portalerna Lyyti, Mailchimp och Survey anyplace.
Vi lämnar ut uppgifter till Utbildningsstyrelsen, som finansierar utbildningsprogrammet, för
rapportering och statistikföring samt till de tjänsteleverantörer som i samband med utbild-

ningsdagar ansvarar för matservering till de delar och i den mån som det är nödvändigt för
att kunna genomföra utbildningen och utföra rapporteringen.
8. Hur länge lagras dina personuppgifter?
Personuppgifterna lagras så länge som det inom LUMA-nätverket anses vara nödvändigt eller så länge den registrerade själv vill vara med på sändlistan.
9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
I regel överför registerförvaltaren inga personuppgifter utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgifter överförs inte heller via Lyytiportalen, som används i samband med kursanmälan.
Ifall en person vill beställa en e-postpåminnelse om kursstart tillämpas dock villkoren till
Mailchimp-tjänsten, som ansvarar för e-postpåminnelserna. Mailchimp har förbundit sig till
att behandla personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Mailchimp-tjänsten kan överföra och lagra uppgifter utanför EU-området. Tjänsteleverantören följer
Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler vid överföring av uppgifter.
Survey anyplace-tjänsten, som används vid insamling av forskningsdata, beaktar EU:s dataskyddsförordning i sina villkor, och personuppgifterna som lagras på Survey anyplace-servern utlämnas enligt tjänsteleverantören inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
10. Dina rättigheter och undantag till rättigheterna
Kontaktpersonen i frågor om den registrerades rättigheter är den person som anges i punkt
1 i detta meddelande.
Återkallande av samtycke
Du har rätt att återkalla ditt samtycke om behandlingen av personuppgifter grundar sig på
samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter om dig
som behandlas. Om du vill kan du även begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som är under behandling och som rör dig rättade
eller kompletterade.
Rätt till radering
Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas i följande fall:

a) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
eller på annat sätt behandlats
b) du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
c) du invänder mot behandlingen (rätten att göra invändningar beskrivs längre fram)
och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
d) personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
e) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
Rätt till radering gäller dock inte om:
a) radering av uppgifterna omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med
behandlingen vid vetenskaplig forskning
b) behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse
som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella
rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av
c) behandlingen sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i
myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det innebär att vi
lagrar dina uppgifter men inte behandlar dem på något annat sätt.
Du har denna rätt i följande fall:
a) du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger universitetet möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i
stället kräver en begränsning av deras användning
c) universitetet behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
d) du har invänt mot behandling (se närmare nedan) i väntan på kontroll av huruvida
den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.
e)
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit universitetet i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att universitetet hindrar detta, om
a) den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller ett avtal
b) behandlingen sker automatiserat.

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt till överföring av personuppgifterna
direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om behandlingen
grundar sig på allmänt eller berättigat intresse. Då får universitetet inte behandla dina personuppgifter förutom om det kan visa att det finns ett tvingande och motiverat skäl som
väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter eller
om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Universitetet kan dessutom fortsätta behandla dina personuppgifter när behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannens byrå om du anser att behandlingen
av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning.
Kontaktuppgifter:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
Fax: 029 566 6735
E-post: tietosuoja@om.fi

