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Undervisnings- och kulturministeriets 
dataskyddsmeddelande till den registrerade  

Personuppgifter som behandlas i samband med utbetalning av arvode 
 

1 Allmänt 

Detta dataskyddsmeddelande innehåller information till den registrerade (fysisk person) 

enligt artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. 

2 Personuppgiftsansvarig och den personuppgiftsansvariges 

kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet  

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 b, Helsingfors  

Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET  

E-postadress: kirjaamo.okm@gov.fi 

Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel) 

3 Gemensamt personuppgiftsansvarig 

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet  

Adress: Kauppakatu 40, 80100 JOENSUU 

Tfn 02955 62000 (växel) 

 

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet är gemensamt 

personuppgiftsansvarig i fråga om de av servicecentret ägda uppgifterna vid 

produktionen av statens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter och statens 

ekonomi- och personalförvaltningstjänster (till exempel Kieku-systemet). 

4 Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud  
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E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET 

5 Ändamålen med och grunden för behandlingen av 

personuppgifter 

I registret sparas och behandlas personuppgifter som behövs för att betala ut arvoden 

till utomstående arvodestagare eller UKM:s tjänstemän. 

För fullgörande av arbetsgivarskyldigheterna vid utbetalning av arvoden förvaltas 

följande register som innehåller personuppgifter: 

- Arvodesuträkningsblanketterna med bilagor (skattekort, det avtal som arvodet 

baserar sig på) 

- Ekonomi- och personalförvaltningens informationssystem Kieku. 

 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på bland annat följande lagar och 

författningar: 

- lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 

- statstjänstemannalagen (750/1994) 

- arbetsavtalslagen (55/2001). 

 

Lagenligheten i fråga om behandlingen av personuppgifter grundar sig på fullgörande 

av en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (artikel 6.1 c i EU:s 

dataskyddsförordning 2016/679). 

6 Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter 

som behandlas 

Personuppgifter som behandlas:  

personens namn, personbeteckning, postadress, bankuppgifter, skatteuppgifter, 

medborgarskap, kön. 

7 Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter 

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet är 

personuppgiftsbiträde. 
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Uppgifter kan lämnas ut enbart inom ramen för vad som krävs och tillåts enligt den 

gällande lagstiftningen eller med samtycke av den personuppgiftsansvarige. Uppgifterna 

lämnas regelbundet ut till penninginstitut i form av arvodes- och lönebetalningsuppgifter, 

till Keva, FPA, Skatteförvaltningen och utsökningsmyndigheterna. 

8 Överföring av personuppgifter till länder utanför EU eller 

EES eller till internationella organisationer 

Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller EES eller till internationella 

organisationer. 

9 Lagringstiden för personuppgifterna 

Lagringstiden för de arvodesuträkningsblanketter och bilagor  (skattekort, det avtal som 

arvodet baserar sig på) som hänför sig till arvodesutbetalningen är 10 år. 

10 Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få information om huruvida 

hans eller hennes personuppgifter behandlas.  

Den registrerade har även rätt att begära 

- personuppgifter som gäller honom eller henne själv  

- att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar felaktiga eller föråldrade 

uppgifter 

- begränsning av behandlingen av sina personuppgifter. 

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte 

är lagenlig, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.  

11 Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering som har 

konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.  
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12 Skydd för personuppgifterna 

I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit 

de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver detta även av 

personuppgiftsbiträdena. 


