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Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för 
registrerade i mötesarrangemang för EU-ordförandeskapsperioden 

1 Allmänt 

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade 
(fysiska personer) enligt artikel 13 eller 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 
679/2016. Denna beskrivning ges till den registrerade när personuppgifter 
samlas in. 

2 Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet  

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors  

Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet  

E-postadress: kirjaamo@minedu.fi 

Tfn 0295 16001 (växel) 

3 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud  

E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi 

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

4 Syften och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med personuppgifterna: 

- Mötesarrangemang för EU-ordförandeskapsperioden 
- Vid registrering insamlas de namn- och kontaktuppgifter som behövs för 

mötesarrangemangen samt övriga nödvändiga personuppgifter. 
 

Fotografering och listor över mötesdeltagare: 

- Vid möten som ordnas av undervisnings - och kulturministeriet under EU-
ordförandeskapet kan man ta gruppbilder. Om en deltagare inte vill vara 
med på gruppbilden bör detta nämnas senast då bilden tas. 

- Mötena kan även i övrigt filmas eller fotograferas. 

- Listor över mötesdeltagarna, med deltagarnas namn enligt land, kan delas 
ut till deltagarna. 

 

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter:  

- Reglementet för statsrådet (262/2003)  
- Statsrådet förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 

 

5 Mottagare av personuppgifter 

Personuppgifterna behandlas av   

- Personer vid undervisnings- och kulturministeriet som deltar i 
mötesarrangemang under EU-ordförandeskapet 

- Eventuella samarbetsparter som deltar i mötesarrangemang 



- I mötesarrangemangen deltar även resebyrån CWT, som för egen del 
svarar för dataskyddet i fråga om mötesarrangemangen 
 

I enskilda fall kan uppgifter även överlämnas i enlighet med den gällande 
lagstiftningen.  

 

6 Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller 
internationella organisationer 

Personuppgifterna används endast för interna mötesarrangemang och 
uppgifterna överlämnas inte till tredjeländer eller internationella organisationer. 

 

7 Övriga källor för personuppgifter 

Uppgifter om de registrerade kan även erhållas från kontaktpersoner vid den 
registrerades organisation, personliga assistenter eller resebyråer eller av 
någon annan part som deltar i beredningen eller arrangerandet av mötet. 

8 Lagringstid för personuppgifter 

 

Personuppgifterna lagras så länge som undervisnings- och kulturministeriet 
behöver dem för att verkställa avtalen och producera tjänsterna, svara på 
enkäter om evenemang samt för att uppfylla rättsliga skyldigheter och 
lagstadgade krav. Exempel på sådana är lagar om ekonomisk rapportering. 

 

9 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: 

- De personuppgifter som gäller honom eller henne  
- Att den personuppgiftsansvarige rättar eller raderar felaktiga eller 

föråldrade uppgifter 
- Begränsning av behandlingen av 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.  

10 Skydd för behandlingen av personuppgifter 

I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet 
vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver 
detta även av personuppgiftsbiträdena. 


