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Information för dem som deltar i undersökningen 

 
Du kommer att delta i en undersökning som genomförs av Forskningsstiftelsen för studier och 

utbildning Otus. Detta dokument beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas i samband 

med undersökningen.  

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Det blir inga negativa påföljder för dig om du inte deltar 

eller om du avbryter ditt deltagande. Om du avbryter ditt deltagande efter att forskarna börjat 

analysera materialet kan analyser som redan gjorts användas i undersökningen. Dina rättigheter 

beskrivs i större detalj i punkt 13 i detta dokument. 

 

Vid behov kan denna dataskyddsbeskrivning uppdateras under undersökningens gång. 

 

1. Registeransvarig för undersökningen 

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus sr 

Adress: Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors 

 

Registeransvarig vid Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus: tietosuoja@otus.fi  

 

Kontaktperson i ärenden som gäller undersökningen:  

Namn: Tuukka Salminen 

E-postadress: tuukka.salminen@otus.fi 

 

2. Undersökningens namn, typ och varaktighet 

Undersökningens namn: Flera studierätter 

 

Det är en engångsundersökning som består av två delar: en skriftlig del och en enkät. 

Undersökningen kommer att pågå fram till sommaren 2019. Forskningsmaterialet samlas in och 

behandlas 2–5/2019. 

 

3. Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av 

personuppgifter 

Syftet med studien är att undersöka nuvarande och före detta universitetsstuderande med fler 

studierätter för högskolestudier. Deltagarnas studierätter behöver inte vara i kraft, och deltagarna 

kan ha slutfört en del av eller alla sina studier till exempel genom att slutföra sin examen eller 

avstå från en studierätt. Undersökningen kommer att producera information om 

universitetsstuderandenas bakgrund samt orsakerna till att vissa personer har flera studierätter till 

högskolor. 
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I studiens andra del samlar man med hjälp av ett frågeformulär in personuppgifter om deltagarna 

(se punkt 6) som en person indirekt kan identifieras från. Dessa uppgifter används endast som 

bakgrundsuppgifter i undersökningen, och personerna som deltar i undersökningen kan inte 

identifieras i forskningsrapporten. 

 

I projektet samlas deltagarnas person- och kontaktuppgifter också in för utlottningen av priser. 

Dessa uppgifter används inte i undersökningen och de förstörs så fort utlottningen genomförts, 

dock senast när undersökningen avslutas. 

 

4. Undersökningens ansvariga ledare och genomförare 

Otus verkställande direktör Mila Hakanen fungerar som undersökningens ansvariga ledare. Hon 

kan nås via e-post på toiminnanjohtaja@otus.fi och per telefon på 050 345 4024.  

 

Otus forskare som utnämnts till projektet ansvarar för projektets genomförande. Endast de bland 

Otus forskare som utnämnts till projektet har tillgång till enkätmaterialet och personregistret 

som baserar sig på detta material. 

 

5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på undersökningsdeltagarens samtycke (artikel 6 

punkt 1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning). 

 

6. Uppgifter som ingår i undersökningsmaterialet och känsliga personuppgifter 

I undersökning ställer vi förutom frågor om kön ock födelseår också följande frågor om din 

studiebakgrund, vilket gör det möjligt att identifiera dig indirekt. Uppgifterna avslöjar alltså inte 

direkt din identitet, utan tillsammans kan uppgifterna låta forskarna veta vem du är. Uppgifter 

som samlas in: 

 

- andra stadiets examen eller examina med examensår, din bostadsort när du tog andra 

stadiets examen 

- din första studieplats högskola, utbildningsområde, examen/utbildningsprogram, år du 

inledde studierna, hur du kom in och uppgifter om hur du avlagt examen 

- din andra studieplats högskola, utbildningsområde, examen/utbildningsprogram, år du 

inledde studierna, hur du kom in och uppgifter om hur du avlagt examen 

- din eventuella andra och tredje studieplats högskola, utbildningsområde, 

examen/utbildningsprogram, år du inledde studierna och uppgifter om hur du avlagt examen 

- rätt till fortsatta studier i Finland och examen vid ett utländskt universitet. 

 

I fältet för öppna svar kan du också själv delge uppgifter som kan göra det möjligt att identifiera 

dig indirekt, t.ex. uppgifter om din bostadsort eller arbetsplats. 

 

I enkätens slut frågar vi dig om du vill delta i en utlottning, och dina kontaktuppgifter gör det 

naturligtvis möjligt att identifiera dig direkt. Dessa uppgifter kommer dock aldrig att kopplas till 

svaren du gett, och personregistret som skapas för utlottningen kommer att förstöras efter att 

utlottningen ägt rum, senast när undersökningen slutförs. 

 

I undersökningen samlas inga känsliga personuppgifter in. 

 

7. Källor för personuppgifter och sammanslagning av personuppgifter 
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I undersökningen samlas dina personuppgifter in med ditt samtycke genom ett frågeformulär. 

Det är frivilligt att delge dina uppgifter genom att besvara frågorna. Uppgifterna du ger kopplas 

inte till eventuella andra material eller personuppgifter som berör dig. I undersökningen 

behandlas alltså endast de personuppgifter som du gett på detta frågeformulär, och de används 

endast på det sätt som anges i denna registerbeskrivning. 

 

8. Överföring eller överlåtelse av uppgifterna utanför forskningsgruppen 

Personuppgifterna överlåts aldrig till utomstående parter. 

 

9. Överföring eller överlåtelse av uppgifterna utanför EU eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet 

Personuppgifter utlämnas inte utanför EU-/EES-området. 

 

10.  Automatiskt beslutsfattande och profilering 
 

Inga automatiska beslut fattas inom undersökningen. 

 

11.  Skydd av personuppgifter 

Uppgifterna som samlas in under undersökningen behandlas konfidentiellt på det sätt som 

förutsätts i dataskyddslagstiftningen. Du kan inte identifieras i undersökningens resultat, 

utredningar eller publikationer. Följande skyddsåtgärder används för att skydda 

personuppgifterna: 

 

- När personuppgifterna inte längre behövs för att utföra undersökningen eller för att 

verifiera att dess resultat är korrekt kommer forskningsmaterialet att förstöras eller 

arkiveras, eller så omvandlas dess uppgifter till ett format där undersökningsdeltagare inte 

kan identifieras. 

 

- Uppgifterna som behandlas i datasystem skyddas med lösenord. 

 

- Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme som endast berörda parter har tillgång 

till.  

 

12.  Behandling av personuppgifter och forskningsmaterial efter att 

undersökningen upphört 
 

Efter att undersökningen upphört arkiveras forskningsmaterialet i Finlands samhällsvetenskapliga 

dataarkiv utan identifikationsuppgifter, så ingen enskild person kan identifieras i materialet. Det 

anonymiserade materialet förblir i forskarnas bruk. Det anonymiserade materialet överlåts också 

till Finlands studentkårers förbund för närmare analys. 

 

På frågeformuläret kommer vi ännu separat att be om ditt samtycke till att materialet överlåts för 

arkivering och för användning utanför Otus. Om du vill kan du alltså endast delta i den här 

undersökningen, och uppgifterna du delgett oss används inte för något annat ändamål utan ditt 

samtycke. 
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Materialet som innehåller identifikationsuppgifter förstörs när uppgifterna inte längre behövs för 

överlåtelse eller kontroll av det anonymiserade materialet. 

 

13.  Vilka rättigheter har du som deltagare och avvikelse från rättigheterna 
 

Kontaktpersonen i ärenden som relaterar till deltagarens rättigheter är den person som anges i 

punkt 1 i detta meddelande. 

 

Återkallande av samtycke (artikel 7 i dataskyddsförordningen) 

Om behandlingen av personuppgifter baserar sig på samtycke har du rätt att återkalla ditt 

samtycke. Att återkalla samtycket påverkar inte lagenligheten hos behandlingen som utförts med 

samtycke före samtycket återkallats. 

 

Rätt till tillgång (artikel 15 i dataskyddsförordningen) 

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas i projektet och vilka av dina 

personuppgifter som behandlas. Om du vill kan du också be om en kopia av personuppgifterna 

som behandlas. 

 

Rätt till rättelse (artikel 16 i dataskyddsförordningen) 

Om dina personuppgifter som behandlas är ofullkomliga eller felaktiga har du rätt att be att de 

rättas eller kompletteras. 

 

Rätt till radering (artikel 17 i dataskyddsförordningen) 

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas i följande fall: 

 

a) personuppgifterna behövs inte längre för samma ändamål för vilka de insamlades eller 

behandlades 

b) du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserar sig på, och det finns inga andra 

lagliga grunder för att behandla uppgifterna 

c) du invänder mot att dina uppgifter behandlas (beskrivning av rätten att göra invändningar 

nedan) och det finns ingen motiverad orsak till behandlingen 

d) personuppgifterna har behandlats på ett lagstridigt sätt, eller 

e) personuppgifterna ska raderas till följd av en lagstadgad förpliktelse som tillämpas på den 

registeransvariga enligt unionens lagstiftning eller medlemsstatens lagstiftning. 

 

Deltagaren har dock inte rätt att få sina uppgifter raderade om raderingen av uppgifterna skulle 

omöjliggöra eller avsevärt försvåra att behandlingens syfte uppfylls inom den vetenskapliga 

undersökningen. 

 

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i dataskyddsförordningen) 

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter vid följande omständigheter: 

 

a) du bestrider personuppgifternas korrekthet, i vilket fall behandlingen begränsas under en 

tid som ger Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus möjlighet att kontrollera 

om personuppgifterna är korrekta 

b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i 

stället en begränsning av deras användning 

c) Otus behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du 

behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 
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d) du har invänt mot behandling (se mer detaljer nedan) i väntan på kontroll av huruvida 

den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades 

berättigade skäl. 

 

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i dataskyddsförordningen) 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit Otus i ett strukturerat, allmänt 

använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarig utan att Otus hindrar detta, om behandlingen grundar sig på samtycke 

eller ett avtal och 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 (artikel 21 i dataskyddsförordningen) 

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen 

baserar sig på allmänt eller berättigat intresse. Då får Otus inte längre behandla 

personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som 

väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Otus kan också fortsätta behandla dina 

personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

 

Avvikelse från rättigheter 

I vissa enskilda fall kan man avvika från rättigheterna som anges i denna punkt på basis av 

motiveringar som anges i dataskyddsförordningen och i Finlands dataskyddslag till de delar som 

rättigheterna förhindrar eller avsevärt försvårar att ett vetenskapligt eller historiskt 

forskningssyfte eller statistiskt syfte uppfylls. Behovet att avvika från rättigheterna bedöms 

alltid från fall till fall. 

 

Besvärsrätt 

Du har rätt att klaga hos dataombudsmannens byrå om du anser att man brutit mot gällande 

dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 

Växel: 029 56 66700 

E-post: tietosuoja(at)om.fi 
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