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DATASKYDDSMEDDELANDE  
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I UTVECKLINGSPROJEKT: 
Yrkeshögskolan Novias Studerandebarometer 
 
Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) 12–22, 30 och 34 artikel 
 
Kontaktinformation 
 
Registeransvarig 
Yrkeshögskolan Novia 
Wolffskavägen 31 
65200 Vasa 
Finland 
 
Ansvarig enhet: Yrkeshögskolan Novia, kvalitetsledning  
 
Kontaktperson för projektet 
Kvalitetschef Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi, +358 447 623 760  
 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Yrkeshögskolan Novia 
dataskydddsombud@novia.fi, +358 400 5 894 894 
 
För vilka ändamål används dina personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för 
behandlingen? 
Studerandebarometern fungerar som Yrkeshögskolan Novias huvudsakliga kundtillfredsställelse-
mätare ur studerandeperspektiv. Barometern är Novias verktyg för att mäta studerandes upplevelse av 
studierna vid Novia och genom de resultat som framkommer, utveckla verksamheten.  
 
Den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter är: 
 
Allmänt intresse och offentlig makt (dataskyddsförordningen art. 6.1 e och dataskyddslag 1050/2018, 4 
§ pkt 1). Vissa av frågorna i enkäten berör särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsa 
(dataskyddsförordningen art. 9.1) och behandlas för att genomföra uppgifter som ålagts 
yrkeshögskolan i lag (dataskyddslag 1050/2018, 6 § pkt 2). Personuppgifterna och enkätsvaren används 

för att utvärdera och utveckla utbildningen i enlighet med yrkeshögskolans uppgifter enligt 

yrkeshögskolelagen (932/2014, 4 § och 62 §) samt förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014, 13 §). 
 

Yrkeshögskolan Novia förbinder sig att samla in och behandla dina personuppgifter på ett rättvist och 
öppet sätt och i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Denna dataskydds-
beskrivning beskriver hur universitetet hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskydds-
bestämmelserna. 
 
Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Studerande ombeds besvara Studerandebarometern via en länk som sänds ut till samtliga studerande 
till den e-postadress som finns lagrad i Peppi.  
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Studerande uppger utbildning, studieort samt hur långt de hunnit i sina studier (första årets studerande 
eller längre hunna/ slutskedet av sina studier). Frågorna består av frågor som besvaras i skalan 1-5 
alternativt öppna frågor.  

Samtliga frågor besvaras av studerande själva. Enkätsvaren kopplas inte till enskilda respondenters 
bakgrundsuppgifter. Information som direkt kan identifiera en enskild individ eller kurs raderas ur 
enkätsvaren innan de behandlas vidare. 

 
Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Svaren som samlas in avges av studerande inskrivna vid YH Novia. Insamlade uppgifter behandlas av 
kvalitetschef, kvaliterskoordinator för respektive institution, respektive institutions prefekt samt 
utbildningsledare inom respektive institution. Resultaten sammanställs i åtgärdsplaner som behandlas 
av samtliga institutioners institutionsråd. Studerandekåren Novium deltar i behandlingen av 
åtgärdsplanerna inom samtliga institutioner.  
De svar som avges inom ramen för Studerandebarometern sammankopplas i inga fall med enskilda 
respondenter. 
 
Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje part för behandling.  
 
Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. 

 
 
Överförs dina personuppgifter utanför EU/EES och hur skyddas överföringen? 
 
Insamlingen med verktyget Google Forms kan innebära att personuppgifter tillfälligt överförs utanför 
EU/EES. I övrigt överförs, behandlas eller lagras inga personuppgifter utanför EU/EES.  

 
Hur länge behandlas och arkiveras dina personuppgifter? 

Uppgifterna bevaras i 5 år enligt Novias rutin för Hantering av redovisande dokument (GQAP08). 
Uppgifterna lagras på en krypterad hårdskiva som kvalitetschefen ansvarar för. 

 
Vilka rättigheter har du som registrerad? 
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 
• få information om behandlingen av dina egna personuppgifter 
• få tillgång till dina uppgifter hos Yrkeshögskolan Novia 
• få dina personuppgifter korrigerade 
• få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) i vissa situationer 
• begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer 
• få personuppgifterna överförda mellan system 
• invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer 
• inte bli föremål för automatiskt beslutsfattande, med vissa undantag 
• framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten. 
 
Hur kan du utöva dina rättigheter? 
Yrkeshögskolan Novia har gemensamma instruktioner om utövande av den registrerades rättigheter: 
https://www.novia.fi/kontakta/dataskyddsforordning-gdpr/personuppgiftspolicy  
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Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta Novias dataskyddsombud eller projektets 
kontaktperson (se ovan). 
 
Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder 
Yrkeshögskolan Novia ska som personuppgiftsansvarig vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot skada på eller 
förlust av personuppgifter. 
 
Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten 
Dataombudsmannens byrå 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
Telefonväxel: +358 29 566 6700 
E-post: tietosuoja@om.fi 
Webbsida: https://tietosuoja.fi/sv/framsida 
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