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Beskrivning av hanteringen av personuppgifter inom vetenskaplig forskning (EU 679/2016, artiklarna 13, 14
och 30)

LIITU 2020 Specialyrkesläroanstalternas urval (EAO)

3.12.2019

De personuppgifter som samlas in i undersökningen är den studerandes kön, nationalitet, ålder,
funktionsvariation och läroanstalt. Den som deltar i undersökningen behöver inte uppge namn eller
personbeteckning.
Den här dataskyddsbeskrivningen har distribuerats elektroniskt till vårdnadshavarna för de studerande som
deltar i undersökningen. Dataskyddsbeskrivningen finns också i elektronisk form på Forskningscentralen
LIKES hemsidor https://www.likes.fi/tutkimus/soveltava-liikunta/
Hantering av personuppgifter vid forskning/arkivering
Hanteringen av personuppgifter grundar sig på att den som deltar i undersökningen aktivt har gett sin
tillåtelse (EU 679/2016 6.1 a). Vårdnadshavaren informeras om undersökningen och har möjlighet att neka
den person som hen är vårdnadshavare för att delta i undersökningen.
Överföring av personuppgifter utanför EU/ETA
Forskningsmaterial som innehåller personuppgifter överförs inte utanför EU/ETA-området.
Skydd av personuppgifter
Hanteringen av personuppgifter i den här undersökningen grundar sig på en adekvat forskningsplan och det
finns utsedda ansvarspersoner. Den information som samlas in och undersökningsresultaten behandlas
konfidentiellt på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. Personuppgifter används och
överlämnas enbart för vetenskaplig forskning eller för annat kompatibelt ändamål (statistik) och också i
övrigt agerar vi så att information om försökspersonerna inte kommer till utomståendes kännedom. I
forskningsrapporterna presenteras resultatet på gruppnivå i form av statistiska värden, som medeltal eller
procenttal, så att enskilda individer inte kan identifieras.
Identifierbar information avlägsnas
Forskningsmaterialet samlas in utan namn och personbeteckning. Vid behandlingen av material används
forskningspersonnummer (ID-kod). Vid arkiveringen förstörs det pseudonymiserade materialets kodnyckel
och indirekta identifikationsuppgifter (som språk, modersmål, nationalitet, läroanstalt) klassificeras så, att
det inte längre är möjligt att återgå till de kodade personuppgifterna och inte heller att foga ny information
till materialet. Materialet arkiveras anonymt enligt Forskningscentralen LIKES arkiveringsprinciper som
beskrivs nedan. Arkiveringsbehovet utvärderas med fem års mellanrum.
Undersökningens personuppgifter skyddas
Undersökningsmaterialet och forskningsresultaten behandlas konfidentiellt i enlighet med
dataskyddslagstiftningen. Det digitala materialet förvaras på Forskningscentralen LIKES server bakom
personligt användarnamn och lösenord. Försökspersonernas personuppgifter avlägsnas ur materialet och
forskarna behandlar det utan identifikationsuppgifter. Endast forskningsgruppen LIITU 2020 EAO har rätt
att använda ifrågavarande datafiler. Personuppgifterna hanteras endast av personer för vilka det är
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nödvändigt att ha tillgång till dem: den forskare som samlar in uppgifter; undersökningsledaren som
ansvarar för materialet; statistikexperten som hanterar och analyserar materialet.
Det digitala materialet förvaras på en skild serverinstans bakom skyddade nätförbindelser. Vid
åtkomstkontrollen används personliga användarrättigheter och stark autentisering. Användningen noteras i
logguppgifterna. Datasäkerheten tryggas med regelbundna administrativa säkerhets- och back up-rutiner.
Lagringssystemet uppfyller de krav som Vahti-anvisningen ställer på ett tillförlitligt datasystem.
Registerhållare och forskningens utförare
Forskningsregistret upprätthålls av Forskningscentralen LIKES, Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä.
Forskningscentralen LIKES är ägare till forskningsmaterialet och ansvarar för insamlingen och hanteringen
av materialet samt förstörandet av personuppgifterna.
Undersökningens ansvariga ledare och deras kontaktuppgifter:
Tuija Tammelin, forskningsdirektör, fil. dr, Forskningscentralen LIKES, Jyväskylä, tuija.tammelin@likes.fi, tfn
+358 400 247998.
Piritta Asunta, forskare, fil.dr, Forskningscentralen LIKES, Jyväskylä, piritta.asunta@likes.fi, tfn +358 50
5765212
Undersökningen utförs av: Tuija Tammelin, Harto Hakonen, Piritta Asunta, Anni Lindeman
Den registrerades rättigheter
Återkallande av samtycke (artikel 7 i dataskyddsförordningen)
Du har rätt att återkalla ditt samtycke, ifall hanteringen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke.
Återkallandet inverkar inte på lagligheten hos den hantering som skett innan samtycket återkallades.
Rätten till tillgång till uppgifter (artikel 15 i dataskyddsförordningen)
Du har rätt att få veta om och hur dina personuppgifter behandlas. Du kan också be om en kopia av de
personuppgifter som behandlas.
Rätten att korrigera uppgifter (artikel 16 i dataskyddsförordningen)
Om du upptäcker fel i dina personuppgifter som är under behandling, har du rätt att få dem rättade eller
kompletterade.
Rätten att radera uppgifter (artikel 17 i dataskyddsförordningen)
I vissa fall har du rätt att kräva att dina personuppgifter raderas. Rätten gäller inte om raderingen av
uppgifterna väsentligt förhindrar eller försvårar syftet med att behandla uppgifterna i den vetenskapliga
forskningen.
Rätten att begränsa hanteringen av uppgifter (artikel 18 i dataskyddsförordningen)
Du har rätt begränsa hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du
bestrider att uppgifterna är korrekta.
Rätten att flytta uppgifterna mellan olika system (artikel 20 i dataskyddsförordningen)
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter i strukturerad, allmänt använd och maskinellt läsbar
form, samt att överföra uppgifterna till en annan registerhållare, om det är möjligt och överflyttningen sker
automatiskt.
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Undantag från rättigheterna
I vissa enskilda fall kan man avvika från de rättigheter som beskrivs här. Det ska ske på de grunder som
stadgas i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i Finland till den del rättigheterna gör det omöjligt
eller mycket svårt att uppfylla vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
Behovet att avvika från rättigheterna bedöms alltid från fall till fall.
Profilering och automatiserat beslutsfattande
I undersökningen används dina personuppgifter inte för automatiserade beslut. Syftet med att hantera
personuppgifter är inte att utvärdera personliga egenskaper, dvs profilering, utan att utvärdera dina
personuppgifter och egenskaper ur en vidare vetenskaplig forskningssynvinkel.
Förverkligandet av den registrerades rättigheter
Om du har frågor gällande den registrerades rättigheter, kan du kontakta undersökningens ansvariga
forskare per epost tuija.tammelin@likes.fi eller per tfn +358 400 247 998.
Anmälan om dataskyddskränkning eller misstanke därom
Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, ifall du anser att hanteringen av
personuppgifterna strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679
Dataombudsmannens byrå
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
Epost: tietosuoja@om.fi
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