
Vi tar hand om ditt dataskydd
ESS (European Social Survey) är en europeisk enkätundersökning  
om samhälleliga attityder, uppfattningar och beteenden i olika  
europeiska länder.

Varför kontaktar vi just dig?

ESS har bett de nationella statistikmyn-
digheterna att göra upp en representativ 
lista som baserar sig på ett slumpmäs-
sigt urval över personer som eventuellt 
deltar i undersökningen. Du är en av dem 
som valts med. Under intervjun får du ett 
antal sakfrågor och frågor om dina atti-
tyder och om centrala händelser i ditt liv. 
Ämnesområdena gäller politik och reli-
gion samt dina åsikter om samhälleliga 
frågor. Dina svar från intervjun sparas 
elektroniskt. Vi samlar också in uppgift er 
om det område där du bor. 

Deltagandet i 
undersökningen är frivilligt. 
Du kan också fritt välja vilka frågor du 
vill svara på, och du kan avbryta inter-
vjun när som helst utan förklaring. Om du 
bestämmer dig för att inte delta i under-
sökningen, kommer vi att fråga dig om 
orsaken och lagra den orsak som du 
eventuellt ger (t.ex. språksvårigheter eller 
sjukdom). Den här informationen hjälper 
oss att säkerställa att de som deltar i 
undersökningen är statistiskt sett repre-
sentativa för befolkningen i Finland.

Vad händer med de 
insamlade up gifterna?

Vi behandlar alla uppgifter om dig strikt 
konfidentiellt och enligt EU:s dataskydds-
förordning (GDPR) och den nationella 
dataskyddslagstiftningen. Bara Statis-
tikcentralen har tillgång till din kontakt-
information (namn, adress och tele-
fonnummer). När datainsamlingen är 
klar skickar Statistikcentralen under-
sökningsmaterialet utan namn- eller 
kontaktinformation till ESS:s dataarkiv 
(NSD – Norges dataarkiv i Bergen). Din 
kontaktinformation avlägsnas från under-
sökningsmaterialet före offentliggörandet, 
senast i december 2022. 

Undersökningsmaterialet bevaras data-
säkert för obestämd tid och görs till-
gängligt för vetenskaplig forskning för 
forskare, studerande samt andra intres-
serade av samhälleliga attityder bland 
européerna. I princip är det möjligt, 
fastän mycket osannolikt, att det går att 
identifiera dig genom att kombinera vissa 
insamlade uppgifter (medborgarskap, 
ålder, yrke, område). Detta är möjligt 
bara ifråga om enskilda enkätsvar som 
inte publiceras och som förvaras tempo-
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rärt. Endast forskare har tillgång till dessa 
enkätsvar och de måste ingå ett data-
skyddsavtal för användning av under-
sökningsmaterialet. De slutliga under-
sökningsresultaten publiceras på ESS:s 
webbplats år 2022. Vi kommer att göra 
allt vi förmår för att se till att inte en enda 
deltagare kan identifieras på basis av de 
slutliga resultaten.

Dina rättigheter

Så länge som dina svar kan identifieras 
i undersökningsmaterialet, har du rätt 
att begränsa användningen av och till-
gången till dina personliga uppgifter. Du 
har också rätt att få veta vilka uppgifter 
om dig som har sparats och be att dina 
sparade uppgifter förstörs. Det är emel-
lertid inte möjligt att radera de uppgifter 
du lämnat efter att namn- och adress-
uppgifterna har förstörts. Du har rätt att 
anföra besvär hos dataskyddsmyndig-
heten i Finland (Dataombudsmannen) 
eller i Förenade kungariket (Information 
Commissioner’s office).

Rätten att hantera dina uppgifter i ESS 
grundar sig på finsk lagstiftning som gäller 
behandlingen av personuppgifter i statisti-
kverksamheten och på allmänt intresse 
som avses i EU:s dataskyddsförordning.

Uppdragsgivare

En vetenskaplig ledningsgrupp (The 
European Social Survey European Rese-
arch Infrastructure Consortium, dvs. 
ESS ERIC) styr ESS-undersökningen. 
ESS ERIC är uppdragsgivare och svarar 
för den centraliserade administra-
tionen av materialet. Dess huvudsäte är i 
London. Finland representeras i ESS av 
professor Heikki Ervasti vid Åbo univer-
sitet, som är nationell koordinator. Statis-
tikcentralen genomför datainsamlingen 
i Finland på uppdrag av Åbo universitet. 
Norges dataarkiv NSD svarar för behand-
lingen av det material som samlats in i 
de olika länderna, för distributionen till 
forskare och i sista hand för att enskilda 
uppgiftslämnare inte kan identifieras i 
något deltagarlands material. 

Kontaktinformation
Statistikcentralens dataskyddsombud: 
tietosuoja@stat.fi

Dataombudsmannens byrå 
Bangårdsvägen 9, 6 vån.,  
00520 Helsingfors tfn 029 566 6700, 
tietosuoja@om.fi

ESS:s dataskyddsombud: CESSDA 
ERIC, Solheimsgaten 16, 5058 Bergen, 
Norway. ess-gdpr@cessda.eu

UK Information Commissioner’s Office, 
Wycliff e House, Water Lane, Wilmslow, 
Cheshire, SK9 5AF, United Kingdom,  
tel. +44 01625 545 700,  
ico.org.uk/global/contact-us/email/

Fullständig dataskyddsbeskrivning: 
europeansocialsurvey.org/about/privacy.
html

Mera information:  
europeansocialsurvey.org/about/country/finland/finnish/ess_finland.html
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