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1(3) Dataskyddsbeskrivning för Arbets- och näringsministeriets enkät (beskrivning av behandlingen av personuppgifter vid enkäter)

1. Personuppgiftsansvarig
Arbets- och näringsministeriet (FO-nummer: 2160307-0) PL 32, 00023 Statsrådets telefon 029
516001, e-post kirjaamo@tem.fi. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: tietosuojavastaava@tem.fi

2. Personuppgiftsbiträde
Finlands Kommunförbund rf (FO-nummer: 0926151-4) Andra linjen 14, 00530 Helsingfors, telefonväxel 09-771 1, e-post registratur@kommunforbundet.fi. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
dataskyddsombud@kommunforbundet.fi.

3. De registrerade och uppgifter som samlas in av de registrerade
De som mottagit enkäten samt de som svarat på den öppna enkäten på webbplatsen hankinnat.fi.
Bägge grupperna består av representanter för upphandlande enheter och anbudsgivare som avses i
upphandlingslagen.

De uppgifter som samlas in av de registrerade är: svarandes namn, ställning, roll i upphandling samt
organisation som den som svarat på enkäten representerar.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling vid Finlands Kommunförbund gör på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet en utredning över tvåspråkigheten inom offentlig upphandling. Som en
del av utredningen gör rådgivningsenheten en enkätundersökning som riktar sig till upphandlande
enheter och anbudsgivare inom offentlig upphandling. Syftet med utredningen är att identifiera problematiska aspekter i lagstiftningen och utvärdera eventuella åtgärder för att främja tvåspråkig upphandling.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter: Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett
led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, samt 4 § 1 mom. 3 punkten i dataskyddslagen: Behandlingen behövs för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistikföring.
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5. Den registrerades rättigheter
En person vars uppgifter registrerats har rätt:


att av den personuppgiftsansvariga och/eller av personuppgiftsbiträdet begära tillgång till
personuppgifter som gäller honom eller henne själv, dvs. rätt att kontrollera uppgifterna om
sig själv



att begära rättelse av felaktiga uppgifter om sig själv i registret. I begäran ska man precisera
vilken uppgift som är felaktig, på vilken grund den är felaktig och hur uppgiften ska ändras.
Den personuppgiftsansvariga ska utföra rättelsen utan oskäligt dröjsmål. Begäran ska göras
skriftligt till den personuppgiftsansvariga



att kräva begränsning av behandling. Om den registrerade anmält om felaktiga uppgifter har
den registrerade rätt att begära begränsning av behandlingen tills det kontrollerats om uppgifterna är korrekta



att återkalla sitt samtycke. Vid behandlingen av personuppgifter med den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke och begära att dessa personuppgifter inte längre behandlas, om det inte föreligger andra rättsliga grunder för behandlingen



att begära att uppgifterna raderas. Den registrerade har rätt att yrka på radering av uppgifter
om sig själv. Denna rätt gäller inte sådana personuppgifter som Arbets- och näringsministeriet behöver för skötseln av sina lagstadgade uppgifter



att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider mot förordningen. Dataombudsmannens kontaktuppgifter
finns på webbplatsen: www.tietosuoja.fi

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgiftslämnares namn eller kontaktinformation lämnas inte till utomstående utanför Arbets- och
näringsministeriet eller Finlands Kommunförbund utan den registrerades samtycke, utom om de av
något lagstadgat skäl har skyldighet att lämna ut information.

7. Förvaring av uppgifterna
Uppgifterna förvaras tekniskt skyddat. Personuppgifter sparas i fyra månader från enkätens början.
Därefter raderas uppgifterna.

8. Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter
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Arbets- och näringsministeriet svarar som personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i registret.
Vid behov kan personer som ansvarar för enkätverktygen behandla personuppgifter som tredje part.
Vid Finlands Kommunförbund/Rådgivningsenheten för offentlig upphandling behandlas personuppgifterna enbart av de personer som behöver dem för enkäternas beredning och genomförande
samt för behandling av resultaten och uppgörande av rapport till ministeriet. Användarrätten till datasystemen vid Finlands Kommunförbund är begränsad.

9. Överföring av uppgifter utanför EU
Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

