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Register över studerande, lärare och kurser (Hellewi) 

 
Personuppgiftsansvarig 

Karleby stad, nämnden för utbildning och fostran 
 
Person som ansvarar för registret och/eller kontaktperson 

Rektorn för Karlebynejdens institut 
 
Uppgifter i registret 

Registret innehåller uppgifter om studerande och lärare samt kursuppgifter.  
 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

Personuppgifter när det gäller lärare och gruppledare. Minderåriga deltagares 
vårdnadshavares personuppgifter.  
-namn, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer), hemkommun 
-personsignum (individualisering) 
 
Dessutom samlas uppgifter som är nödvändiga med tanke på kundbetjäning, planering av 
verksamheten och statistikföring. Uppgifterna i registret är nödvändiga för myndigheten 
och används för produktion av statistik som statliga och kommunala myndigheter 
förutsätter. 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 b: Behandlingen är nödvändig för 
att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran 
av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 f: Den personuppgiftsansvarige har 
ett berättigat intresse i förhållande till den registrerade. Nämn vilket berättigat intresse det 
handlar om ifall du väljer den här. Berättigat intresse: anställningsförhållande och 
fakturering 
 
De viktigaste bestämmelserna 

- EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  
- dataskyddslag (1050/2018)  
- lag om fritt bildningsarbete (632/1998) 
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Regelmässiga informationskällor 

Personen uppger själv uppgifterna.  
 
Mottagare eller mottagargrupper  

Uppgifter utlämnas i regel inte. Beträffande personer som har tillåtit sparande av uppgifter 
om prestationer sparar Utbildningsstyrelsen de uppgifter om studenten som studentnumret 
förutsätter i Koski-registret i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om studentnummer 
stadgas i lagen om nationella studie- och examensregister (3 §). När ett studentnummer 
skapas sparas följande uppgifter om studenten i studentnummerregistret: namn, 
studentnummer, personsignum, medborgarskap, kön, modersmål, nödvändiga 
kontaktuppgifter.  
 
Dessutom kan eventuellt överlåtande anknyta till exempel till inkassoåtgärder.  
 
Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller ESS. 
 
Förvaringstid för uppgifterna  

Förvaringstiderna bestäms i enlighet med informationsstyrningsprogrammet och 
arkivbildningsplanen.  
 
Skydd av uppgifter 

Manuellt material i  låst skåp. 
 
Digitalt sparade uppgifter är skyddade med användaridentifikation och lösenord. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


