
          
 
 
Dataskyddsmeddelande för registrerade  
        
I detta meddelande anges information som EU:s dataskyddsförordning (artikel 13 och 14) förutsät-
ter. 
 

 
Registrets 
namn: 
 

 
Yrkeshögskolornas nationella karriäruppföljningsenkät för personer som avlagt 
examen 
 

 
Datum:  
 

 
30.9.2021 

 
Personuppgifts-
ansvarig, kon-
taktperson och 
registrets an-
svarsperson  
 

 
Yrkeshögskolorna fungerar som personuppgiftsansvariga. Varje yrkeshögskola 
fungerar som en självständig personuppgiftsansvarig.   
 
Yrkeshögskolespecifika uppgifter om kontakt- och ansvarspersoner 
finns här. 
 
 

 
Dataskyddsom-
bud och kon-
taktuppgifter 

 
Yrkeshögskolespecifika uppgifter finns här. 
 
 

 
Syftet med re-
gistret och 
rättslig grund 
för behandling 
av personupp-
gifter 
 

 
Syftet med karriäruppföljningsenkäterna är att följa med från yrkeshögskolor 
utexaminerade personers (alumners) karriärskeden och arbetsmarknadssituat-
ion samt att utnyttja den insamlade informationen i undersökningar som bely-
ser högskoleutbildade personers första steg i arbetslivet, i utveckling av utbild-
ningen och i studiehandledningen. Dessutom fungerar karriäruppföljningsen-
käterna som underlag för information som tillhandahålls personer i ansök-
ningsskedet, studeranden och utexaminerade för studie- och karriärplanering. 

Av information som insamlas från karriäruppföljningsenkäten sammanställs 
analyser och rapporter som används yrkeshögskolespecifikt, i samarbete mel-
lan högskolor och andra samarbetspartner samt allmänt i forskning via Fin-
lands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Uppgifter rapporteras endast så att en 
enskild person inte kan identifieras. 

Enkäten är avsedd för personer som avlagt en yrkeshögskoleexamen för fem 
år sedan. Svaren samlas in med utbildningsförvaltningens informationstjänst 
för effektivitetshantering Arvo som upprätthålls och utvecklas av CSC – Tie-
teen tietotekniikan keskus Oy.  

Identifierande uppgifter om svarspersonen (bl.a. studentnummer, namn och 
adressuppgifter) används endast för att sända enkäten och förknippa svars-
personen med bakgrundsuppgifterna. 

Yrkeshögskolans rätt att behandla personuppgifter som personuppgiftsansva-
rig grundar sig på:  



 en rättslig förpliktelse och ett berättigat intresse (artikel 6.1 under-
punkt c och f i dataskyddsförordningen) Yrkeshögskolan ska utvärdera 
sin utbildning och övriga verksamhet och bedöma hur verkningsfulla 
de är. Yrkeshögskolorna ska också bedriva tillämpad forskningsverk-
samhet och utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yr-
keshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala ut-
vecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen samt bedriva 
konstnärlig verksamhet. Enkätsvaren behandlas som en del av detta 
arbete.  

 för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 underpunkt e i 
dataskyddsförordningen samt 4 § i dataskyddslagen). Behandling av 
personuppgifter är nödvändig för vetenskaplig forskning och statistik-
föring samt för arkiveringssyften. 

De huvudsakliga bestämmelserna 
 Yrkeshögskolelag 932/2014 och förordningarna som anges i lagen 
 Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 1129/2014 och dess änd-

ringar 
 Lag om nationella studie- och examensregister 884/2017 (kapitel 5) 
 Allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och kompletterande nat-

ionella bestämmelser, såsom dataskyddslag 1050/2018 
 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 

A: Personupp-
gifter samlas in 
direkt från dig 

 
Ja, med en elektronisk enkät. 

B: Personupp-
gifter samlas in 
från andra aktö-
rer 

Svarsgruppens bakgrunds- och identifieringsuppgifter samlas in centraliserat 
från den nationella studieinformationstjänsten Virta och i kompletterande de-
lar från yrkeshögskolornas studeranderegister. 

CSC ansvarar för att välja de personuppgifter som sparas i registret samt att 
skaffa nödvändiga kontaktuppgifter. 

 
Registrets data-
innehåll (be-
skrivning av ka-
tegorierna av 
registrerade 
och kategori-
erna av person-
uppgifter) 

 
I registret sparas identifierings- och bakgrundsuppgifter om karriäruppfölj-
ningsenkätens målgrupp (svarsgrupp):  
 

Yrkeshögskola 
Studentnummer 
Efternamn 
Alla förnamn 
Kön 
E-postadress 
Telefonnummer 
Postadress och -nummer 
Boendeort 
Hemkommun 
Nationalitet 
Stat 
Modersmål 
Ålder vid utexaminering 
Utbildningsområde  



Examens nivå 
Examens namn och omfattning 
Antagningsår 
Utexamineringsår 
Tidpunkt för utexaminering 
Studieort 
Närvaromånader 
Utbildningsspråk 
Utbildningstyp 

 
Ovannämnda uppgifter om de som svarat på karriäruppföljningsenkäten kom-
pletteras med uppgifter som svarspersonen gett om placering i arbetslivet, 
faktorer angående sysselsättningens kvalitet och tillfredsställelse med studi-
erna ur karriärens och arbetslivets perspektiv. Dessutom sparas informat-
ionen om svarspersonen som logginformation. För att säkerställa CSC:s 
tjänsters funktionalitet, observera skadliga förfrågningar och utreda fel 
blir det kvar en tidstämpel på öppning av blanketten, sessionens identi-
fikationskod samt tekniska uppgifter om terminalen och webbläsaren 
(bl.a. webbläsarens user-agent).  

Registret innehåller inte personuppgifter som hör till särskilda kategorier av 
personuppgifter.  

Förutom svaren återlämnas till svarpersonens högskola följande bakgrundsin-
formation: utexamineringsår, kön, ålder vid utexaminering, modersmål, utbild-
ningsområdeskod, utbildningsområde, ämne, examensnivå, examens utbild-
ningskod, examens namn, omfattning, antagningsår, boendeortskod, boende-
ort, utexamineringstidpunkt, studieortskod, studieort, inskrivningsmånader, 
närvaromånader, utbildningsspråk samt utbildningstyp. 

 TT 
Mottagarna av 
personuppgifter 
och mottagar-
grupperna (= 
överlåtelserna) 
 

 
Vid behandling och analys av uppgifter samt utarbetande av rapporter kan yr-
keshögskolorna använda personuppgiftsbiträden, såsom:  

- CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, personuppgiftsbiträde 
för Arvo-systemet, som bland annat samlar in och förvarar per-
sonuppgifter på servern, åtgärder problemsituationer, utför ana-
lyser av och för statistik över materialet samt levererar materi-
alet till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. 

- Forskare och forskningsinstitutioner valda av yrkeshögskolorna, som 
på uppdrag av yrkeshögskolorna utarbetar analyser och rapporter uti-
från materialet. 

- Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv för att arkivera svaren när det 
gäller svar från de yrkeshögskolor som har ingått arkiveringsavtal med 
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Från Finlands samhällsveten-
skapliga dataarkiv kan uppgifter överlåtas bland annat för forsknings- 
och utbildningssyften efter att de identifierande uppgifterna har rade-
rats från datamaterialet.  

 
Uppgifter överlåts inte till andra tredje parter. 
 



 
Överföringar av 
uppgifter till 
tredje länder  

 
Personuppgifter överlåts eller överförs inte utanför EU/EES. 

 
Förvaringstid 
för personupp-
gifter / fastställ-
ningskriterier 

 
Vid förvaringen av personuppgifter följs yrkeshögskolespecifika förvaringsti-
der. Svarspersonernas kontaktuppgifter och uppgiften om kommunikations-
språket, som använts vid datainsamlingen och som lämnats till CSC, raderas 
när datainsamlingen upphör.  
 

 
Den registrera-
des rätt att 
granska sina 
uppgifter, korri-
gera eller ra-
dera uppgifter 
samt att be-
gränsa behand-
lingen av upp-
gifterna eller 
överföra upp-
gifterna från ett 
system till ett 
annat (artik-
larna 15, 16, 17, 
18 och 20 i den 
allmänna data-
skyddsförord-
ningen) 

Begäranden angående den registrerades rättigheter ska lämnas separat för 
varje personuppgiftsansvarig.   Yrkeshögskolespecifika uppgifter om de per-
sonuppgiftsansvariga finns här. 
  
Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter 

 Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om hen som be-
handlas och har sparats samt att få en kopia av de behandlade person-
uppgifterna.  

Den registrerades rätt att korrigera uppgifter 
 Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller 

bristfälliga personuppgifter om hen korrigeras eller kompletteras utan 
obefogat dröjsmål. Dessutom har den registrerade rätt att kräva att 
onödiga personuppgifter om hen raderas. 

 
Den registrerades rätt att få sina uppgifter raderade  

 Beroende på den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter kan 
den registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade från 
högskolans register. En sådan rättighet finns inte till exempel i fall där 
behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en 
lagstadgad skyldighet eller för arkiverings-, forsknings- eller 
statistikföringssyften av allmänt intresse. Vid förvaring och radering av 
uppgifter följs yrkeshögskolans informationsstyrningsplan och 
förvaringstider som lagstiftningen förpliktar till. 

Rätt att begära begränsning av behandlingen 
 Den registrerade kan i vissa fall ha rätt att begära begränsning av 

behandlingen av sina personuppgifter tills den rättsliga grunden för 
uppgifterna eller behandlingen av uppgifterna vederbörligen 
kontrollerats och korrigerats eller kompletterats. 

Rätt att överföra personuppgifter från ett system till ett annat, till en annan 
personuppgiftsansvarig 

 Överföring av personuppgifter från ett system till ett annat betyder att 
den registrerade får sina inlämnade personuppgifter i en strukturerad, 
allmänt använd och maskinläsbar form samt att den registrerade kan 
överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig. 
Denna rättighet gäller endast i situationer där behandlingen av 
uppgifterna sker automatiskt och baserar sig på samtycke eller avtal. 

 Rättigheten gäller inte till exempel sådan behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet som ankommer 
på den personuppgiftsansvarige.  
 



 
Den registrera-
des rätt att in-
vända mot be-
handlingen av 
personuppgifter 
 

 
Den registrerade har när som helst på basis av en specifik personlig situation 
rätt att göra en invändning mot behandlingen av personuppgifterna när den 
rättsliga grunden för behandlingen gäller att sköta en uppgift av allmänt 
intresse, att utöva offentlig makt eller yrkeshögskolans berättigadeintresse. I 
detta fall kan uppgifter behandlas vidare endast om det föreligger en mycket 
betydande, grundad och påvisbar orsak till behandlingen. 

Den registrerade har när som helst och utan särskild motivering rätt att 
motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

 
 
Den registrera-
des rätt att 
återkalla sitt 
samtycke 
 

 
I situationer där behandlingen av den registrerades personuppgifter enbart 
baserar sig på samtycke kan den registrerade återkalla sitt samtycke. Att åter-
kalla samtycket påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförts 
med samtycke innan samtycket återkallats. 

Samtycket återkallas genom att kontakta CSC eller den personuppgiftsansva-
rige. 

 
Den registrera-
des rätt att be-
svära sig hos 
tillsynsmyndig-
heten 
 

 
Den registrerade kan besvära sig hos tillsynsmyndigheten om hen anser att 
behandlingen av personuppgifterna bryter mot EU:s allmänna dataskyddsför-
ordning (EU) 2016/679. Den registrerade har även rätt att använda andra ad-
ministrativa sätt att söka ändring samt rättsmedel.  
Ytterligare information https://tietosuoja.fi/sv/framsida 

Den registrerade har även rätt att väcka talan mot den personuppgiftsansva-
rige eller personuppgiftsbiträdet om hen anser att hens rättigheter har kränkts 
på grund av att dataskyddsförordningen inte har följts i behandlingen av per-
sonuppgifterna. 

 
Behandling av 
personuppgifter 
för automatise-
rat beslutsfat-
tande, inkl. pro-
filering 
 

 
Nej 
 

 

 


