Enkät om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på
arbetsplatsen – Dataskyddsbeskrivning
Dataskyddsbeskrivningen innehåller de uppgifter som ska lämnas till försökspersonerna när personuppgifter
behandlas inom vetenskaplig forskning samt uppgifterna i det register som görs om behandlingen.
Personuppgifter är uppgifter av vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att en
enskild uppgift kombineras med en annan uppgift, vilket möjliggör identifiering.

Social- och hälsovårdsministeriet kartlägger genom en omfattande undersökning hur
jämställdhetslagen fungerar i fråga om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på
arbetsplatserna. Undersökningen genomförs av Statistikcentralen. Undersökningen om
jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatsen genomförs på uppdrag av och med
finansiering från social- och hälsovårdsministeriet.
Syftet med datainsamlingen är att samla in information om genomförandet av jämställdhetsplaner
och lönekartläggningar i organisationer inom den privata och offentliga sektorn som sysselsätter
minst 30 arbetstagare. Undersökningen utvärderar vilka erfarenheter och synpunkter
representanterär för arbetsgivare och arbetstagare har gällande jämställdhetsplaneringen.
I denna dataskyddsbeskrivning redogörs för behandlingen av personuppgifter och för vilka
rättigheter de försökspersoner som deltar i undersökningen har. Social- och hälsovårdsministeriet
(SHM) personuppgiftsansvarig för undersökningen. Statistikcentralen, som genomför
undersökningen, fungerar som personuppgiftsbiträde.
Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet. +358 295 16001 kirjaamo@stm.fi
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, 00170 Helsingfors
Kontaktperson i ärenden som gäller behandling av personuppgifter
Social- och hälsovårdsministeriet
Outi Viitamaa-Tervonen, tfn

fornamn.efternamn@stm.fi
tfn +358 295 16001
Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud
Lassi Kauttonen STMtietosuojavastaava@stm.fi, tfn +358 295 16001,
Ansvarig ledare för undersökningen och de som utför undersökningen
Forskningschef Antti Siikanen och överaktuarierna Anna-Riikka Aarnio och Henna Attila,
Statistikcentralen.
Arbetsplatsens jämställdhetsplaner och lönekartläggningar 2020 -undersökningens karaktär
och längd
Undersökningen är en engångsundersökning. Undersökningen pågår 1.10.2019–31.12 .2020.

Personuppgifternas användningssyfte
Personuppgifterna används för att genomföra en enkät om genomförandet av jämställdhetsplaner
och lönekartläggningar på arbetsplatserna år 2020. Enkäten genomförs i två faser: meddelandet om
att besvara enkäten skickas först till organisationerna (arbetsgivarenkät) och därefter till
arbetstagarnas representanter (arbetstagarenkät).
I enkäten för arbetsgivare används namnet för organisationens kontaktperson, e-postadress och
eventuellt arbetstelefonnummer till organisationens kontaktperson för att skicka meddelandet om att
besvara enkäten. Dessutom tillfrågas arbetsgivarrepresentanten som svarar på enkäten om dennes
befattning i organisationen.
För att enkäten också ska kunna sändas till representanterna för arbetstagarna ombeds den som
svarat på enkäten att på svarsblanketten anteckna kontaktuppgifterna för organisationens
arbetstagarrepresentanter (namn, e-postadress och eventuellt arbetstelefonnummer). Uppgifter som
arbetsgivarna gett kompletteras vid behov ur personregistret för arbetarskyddet.
Information om kön och ålder tillfrågas av både arbetsgivare och arbetstagare på svarsblanketten.
Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för genomförande av vetenskaplig forskning med
stöd av 4 § 3 punkten i dataskyddslagen.
Vem har tillgång till personuppgifterna som samlas in?
Statistikcentralen. Statistikcentralen fungerar som personuppgiftsbiträde för social- och
hälsovårdsministeriets räkning. Statistikcentralen tar emot personuppgifter direkt av de personer
som deltagit i undersökningen via enkäten. Personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än
direkt från den registrerade redogörs för i kapitlet Kategorier och källor för personuppgifter som
erhållits någon annanstans ifrån än direkt från den registrerade. Statistikcentralen anlitar endast
underhandläggare som godkänts av de personuppgiftsansvariga.
Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES-området
Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området.
Bevaringstid för personuppgifter
Identifierbara personuppgifter som ingår i forskningsmaterialet raderas när de inte längre behövs för
att genomföra insamlingen av uppgifter. Direkta identifieringsuppgifter (t.ex.
personalrepresentanternas e-postadress till arbetet) kopplas inte till det insamlade materialet.
Identifierbara personuppgifter raderas senast före utgången av 2020. Enskilda svarspersoner kan
inte identifieras i forskningsmaterialet.
Slutresultatet, som Statistikcentralen levererar till Dataarkivet1 för forskningsändamål innehåller
inte identifierbara personuppgifter. Det anonymiserade materialet förvaras vid Statistikcentralen och
Dataarkivet tills vidare.

1

www.fsd.tuni.fi/sv/

Utlämnande av personuppgifter enligt lagen och följderna av att inte lämna ut uppgifter
Det är frivilligt att delta i undersökningen. Det finns ingen lagstadgad eller avtalsbaserad skyldighet
att lämna ut personuppgifter.
Automatiskt beslutsfattande och profilering
De personuppgifter som används i undersökningen används inte för automatiskt beslutsfattande
eller profilering. Exempel på automatiserat beslutsfattande är bland annat kreditvärdighetsbeslut
och profilering.
Rättigheter som gäller behandling av personuppgifter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter:






Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Rätt att få tillgång till uppgifterna
Rätt att rätta uppgifter
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
Rätt att göra invändning mot behandlingen av personuppgifter

I samband med vetenskaplig forskning kan undantag göras från ovannämnda rättigheter i enlighet
med nationell lagstiftning. Undantag förutsätter prövning från fall till fall.
Kategorier och källor för personuppgifter som erhållits någon annanstans ifrån än direkt
från den registrerade
De organisationer som valts till undersökningen och arbetsgivarrepresentanternas kontaktuppgifter
har plockats in från företagsdatalagret vid Statistikcentralen.
Arbetstagarrepresentanternas kontaktuppgifter fås genom arbetsgivarens anmälan i
arbetsgivarrepresentanternas enkät. Dessutom används personregistret för arbetarskyddet som källa
för arbetstagarrepresentanternas kontaktuppgifter.
Identifierbara personuppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, raderas efter insamlingen av
forskningsmaterialet och överförs inte utanför Statistikcentralen. Statistikcentralens personal har
tystnadsplikt.
Ytterligare information:
https://stm.fi/dataskydd

