
Vi tar hand om ditt dataskydd
Finland i Europa är en europeisk enkätundersökning 
om samhälleliga attityder, uppfattningar och beteenden 
i olika europeiska länder. Undersökningen genomförs 
av European Social Survey ERIC-konsortiet i samar-
bete med Åbo universitet och syftar till att öka förstå-
elsen av hur olika livssituationer och livet skiljer sig i 
olika delar av Europa.

Du har bjudits in att delta i undersökningen. I den här 
broschyren berättar vi om undersökningens data-
skydd i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsför-
ordning, samt om hur uppgifterna används och hur 
dina rättigheter tryggas. Uppgifterna i undersök-
ningen samlas in med webbenkätprogrammet Qual-
trics eller med en pappersblankett. Tack för att du 
överväger att delta!

Ditt deltagande i undersökningen 
”Finland i Europa”

Du är en av de 4 500 slumpmässigt utvalda som bjudits 
in till undersökningen. Urvalet tas ut ur Statistikcentra-
lens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmäs-
sigt urval (SYS). Dina kontakt- och adressuppgifter har 
tagits ur Statistikcentralens befolkningsdatasystem.

På undersökningsblanketten finns frågor om dina 
åsikter, händelser i ditt liv samt sakfrågor om din 
sysselsättning och utbildning. Vi frågar också hur 
coronaviruspandemin har påverkat ditt liv och hur 
regeringen, enligt din åsikt, har lyckats med sina 
uppgifter. Vi vill också veta hur du tänker kring andra 
samhällsfrågor.  

Syftet med undersökningen är också att jämföra hur 
svaren på webben eller på pappersblanketten avviker 
från svaren i Statistikcentralens besöksintervjuer (i 
uppgiftslämnarnas hem) i slutet av år 2021.

Vad händer med de insamlade 
uppgifterna?

Vi behandlar alla uppgifter om dig strikt konfidenti-
ellt och enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(GDPR) och den nationella dataskyddslagstiftningen. 
Bara Statistikcentralen har tillgång till din kontaktin-
formation (namn, adress och telefonnummer) 

 – Under undersökningen, och när resultaten är klara, 
behandlar Statistikcentralens, Åbo universitets och 

undersökningens internationella koordinatorer/
ansvariga (ESS ERIC) dina svar. 

 – Statistikcentralens och Åbo universitets forskningsan-
svariga har tillgång till dina personuppgifter tills under-
sökningen är klar. Anställda inom ESS ERIC har till-
gång till dina enkätsvar (inkl. ditt namn, födelseår och 
födelsemånad), men inte dina kontaktuppgifter.

 – ESS ERIC ansvarar för enkätverktyget Qualtrics, där 
dina svar sparas på en server inom EU-området. US 
Qualtrics har dock tillgång till materialet och behand-
lingen av uppgifterna kan därför betraktas som 
överföring av uppgifter till Förenta staterna. För att 
behandlingen av uppgifterna ska motsvara artikel 46 i 
dataskyddsförordningen har Qualtrics personal endast 
tillgång till krypterat material, och bara de ansvariga 
inom ESS ERIC HQ känner till krypteringsnyckeln.

 – ESS ERIC HQ, som finns i Förenade kungariket, har 
tillgång till enkätuppgifterna. Detta innebär att per-
sonuppgifter överförs. Denna överföring grundar sig 
på Europeiska kommissionens beslut om adekvat 
behandling av personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen (i enlighet med Europeiska unionens 
lagstiftning).

 – När undersökningen är klar skickar Statistikcen-
tralen enkätsvaren utan namn- och kontaktuppgif-
ter till ESS ERIC HQ i London, där de förvaras i 12 
månader efter att undersökningen är klar. Dina svar 
(utan namn- och kontaktuppgifter) sänds sedan 
till ESS ERIC:s dataarkiv Sikt i Norge (Norwegian 
Agency for Shared Services in Education and Rese-
arch, Bergen, Norway). I Norge gäller samma data-
skyddsarrangemang.

 – Undersökningsresultaten publiceras på ESS:s 
webbplats i början av år 2023 på adressen  
www.europeansocialsurvey.org.

 – Webbsvaren förvaras säkert på Qualtrics webbser-
ver i tre månader efter att undersökningen är klar. 
Pappersenkätsvaren förvaras i tre månader efter att 
undersökningen är klar. Under denna tid matar Sta-
tistikcentralen in svaren i Qualtrics system. Däref-
ter förstörs uppgifterna som finns på Qualtrics ser-
ver samt pappersblanketterna. Alla dina namn- och 
kontaktuppgifter förstörs inom tre månader efter att 
undersökningen är klar.

 – Vi gör allt vi kan för att ingen av dem som deltar i 
undersökningen ska kunna identifieras i forsknings-
resultaten eller i de publikationer där resultaten 
ingår. Övriga insamlade uppgifter (som inte hör till 
de uppgifter som publiceras) förvaras tryggt i ESS:s 
dataarkiv under obestämd tid. 

http://www.europeansocialsurvey.org


Kontaktinformation
Om du har frågor om den här undersökningen,  
ta kontakt 
per e-post: ess-fi@utu.fi eller per telefon: 050 412 4944.

Statistikcentralens dataskyddsombud: 
tietosuoja@stat.fi

Personuppgiftsansvarig:  
ESS ERIC, ESS ERIC HQ, c/o City, University of 
London, ess@city.ac.uk  

ESS:s dataskyddsombud:  
Mathilde Steinsvåg Hansen,  
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

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

UK Information Commission’s Office: 
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 
5AF, United Kingdom.

ESS:s dataskyddsombud:  
CESSDA ERIC,ess-gdpr@cessda.eu

Företrädare för ESS ERIC i frågor som rör EU:s 
allmänna dataskyddsförordning inom EU/EES- 
området: ess-gdpr@cessda.eu  

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

Detta forskningsprojekt har finansierats av European Social 
Surveys konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ESS 
ERIC). ESS ERIC ansvarar inte för innehållet i det material som 
medföljer detta brev eller för innehållet på webbsidorna bakom de 
länkar som finns i inbjudan att delta i undersökningen.

 – Om du deltar i undersökningen på webben, samlar 
vi också in uppgifter om hur lång tid det tog för dig 
att besvara varje enskild fråga och hela undersök-
ningen samt med vilken typ av dataterminal du del-
tog i undersökningen.

I princip är det möjligt, men mycket osannolikt, att 
det går att identifiera dig genom att kombinera vissa 
insamlade uppgifter (medborgarskap, ålder, yrke, 
område). Endast forskare har tillgång till enkätsvaren 
och de måste ansöka om ett särskilt användningstill-
stånd samt ingå ett sekretessavtal för användning av 
undersökningsmaterialet.

ESS ERIC:s dataarkiv kontrollerar uppgifterna innan 
svaren görs tillgängliga för forskare och andra 
berörda parter, även om tillgång till uppgifterna söks 
med ett särskilt användningstillstånd för att mini-
mera risken för identifiering. Forskare som använder 
materialet får inga uppgifter om ditt namn eller din 
födelsetid, och inte heller dessa uppgifter om andra 
medlemmar i ditt hushåll. De uppgifter om härkomst, 
jobb eller utbildning som du angett i textformat är 
bara synliga för de ansvariga inom ESS ERIC. Dessa 
uppgifter lagras under obestämd tid i ESS ERIC:s 
dataarkiv (för närvarande Sikt) i Bergen.

Dina rättigheter

Så länge det är möjligt att identifiera ditt svar i under-
sökningsmaterialet har du rätt att veta vilka uppgifter 
om dig som har sparats och begära att dina uppgifter 
förstörs samt begränsa användningen av och till-

gången till dina personliga uppgifter. Du har också 
rätt att be oss avbryta bearbetningen av dina 
uppgifter medan vi utför dataverifieringsarbete (dvs. 
tills uppgifterna har kontrollerats innan vi skickar dig 
ett presentkort som tack). När uppgifterna om ditt 
namn och din adress har förstörts är det inte längre 
möjligt att radera uppgifterna som du lämnat. Detta 
beror på att det skulle vara mycket svårt eller till 
och med omöjligt att identifiera dina svar när dessa 
uppgifter har raderats. Om du ber oss radera dina 
svar innan undersökningen är klar, raderas de från 
Qualtrics server inom 30 dagar. Trettio dagar efter att 
de raderats raderas även säkerhetskopior av data 
från Qualtrics server. Du har rätt att inge klagomål 
till dataskyddsmyndigheten i Finland (Dataombuds-
mannen) eller till motsvarande myndighet i Förenade 
kungariket (Information Commissioner’s office). 

Uppdragsgivare

ESS-undersökningen styrs av en vetenskaplig 
ledningsgrupp (The European Social Survey European 
Research Infrastructure Consortium, dvs. ESS ERIC). 
ESS ERIC är undersökningens uppdragsgivare och 
personuppgiftsansvarig. Dess huvudsäte är i London. 
I ESS representeras Finland av den nationella koordi-
natorn Heikki Ervasti från Åbo universitet. Statistikcen-
tralen genomför datainsamlingen i Finland på uppdrag 
av Åbo universitet. Rätten att behandla dina person-
uppgifter i ESS grundar sig på det allmänna intresse 
som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning 
och på finsk lagstiftning som gäller behandlingen av 
personuppgifter i statistikverksamhet.
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