
 

 

DATASKYDDSBESKRIVNING –  

ICILS 2023 ELEVENKÄT 

För vilka ändamål samlas personuppgifter in och vad används de till? 

De personuppgifter som samlas in i ICILS 2023-studien (International Computer and Information 

Literacy Study) används enbart för vetenskapliga ändamål. ICILS är en studie om utbildning som 

stöds av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som är en 

internationell organisation. Den rättsliga grunden för de personuppgifter som samlas in i ICILS 

2023 -studien är EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1 e och den nationella data-

skyddslagen 4.3 §. Detta innebär att behandling av personuppgifter är nödvändig för utförandet av 

uppgiften som är av allmänt intresse (för vetenskaplig forskning och statistik). I grundskolelagen 

(628/1998) åläggs myndigheten för utbildningen att utvärdera den utbildning som ges samt att delta 

i en extern utvärdering av sin verksamhet. Som en del av denna externa utvärdering har Undervis-

nings- och kulturministeriet gett i uppdrag till Pedagogiska forskningsinstitutet att samla informat-

ion och rapportera resultaten för ICILS-studien.  

Vilka personuppgifter ber vi om? 

De elever i årskurs 8 klasserna som deltar i ICILS 2023 -studien ombes att besvara en Elevenkät 

med vilket man samlar in data om de deltagande elevernas kön, ålder, om resurserna i hemmet, och 

elevens användning och lärande av informations- och kommunikationsteknik i skolan och utanför 

skolan. 

Eftersom hanteringen av personuppgifterna i ICILS-studien grundar sig på utbildningsmyndighet-

ens lagstadgade utförande av uppgiften ber man inte om enskilt tillstånd av personuppgifternas 

hantering från de som besvarar enkäterna. Om du inte vill besvara någon fråga i enkäten kan den 

lämnas obesvarad. 

Vilka personuppgifter samlas in? 

De uppgifter som samlas in med Elevenkäten i ICILS sparas i sifferformat. Den numeriska datan 

som sparas representerar gjorda val (t.ex. flervalsfrågor eller Ja/Nej -svar).  

Den sparade datan innehåller inte information som kan användas för att identifiera elever enligt 

deras namn. Eleven som har deltagit identifieras i stället med ett individuellt ID-nummer. Den 

skolansvarige och Pedagogiska forskningsinstitutet är de som endast har informationen om detta 

ID-nummer och elevens namn. Namnuppgifter utlämnas inte till IEA eller en tredje part. 

Var, hur och hur länge sparas personuppgifterna? 

Data som samlas in i ICILS-studien sparas tryggt, och utomstående har inte tillgång till data. De 

anställda på Pedagogiska forskningsinstitutet som behandlar materialet har genomgått utbildning 

för dataskydd och är bundna av den lagstadgade tystnadsplikten. Svarsuppgifterna sparas så att de 

kan utnyttjas i analyser. Svaren kommer att användas för att skapa en databas som gör det möjligt 

för forskare att jämföra utbildningssystem över hela världen (se Offentlig tillgång nedan). 

Svarsdata lagras på en webbserver som hanteras av IEA i Tyskland, och efter enkätdatainsamlingen 

raderas data på webbservern. Datahanteringen sker koncentrerad hos IEA i Hamburg, Tyskland. 

All data som kommer in för databehandling skickas individualiserat endast med ett ID-nummer, 

dvs. utan personuppgifter som kan användas för att identifiera elevernas namn. 

Alla IEA-anställda som behandlar data har skrivit på ett sekretessavtal och genomgått utbildning 

om korrekt datahantering. Personuppgifter raderas omedelbart efter att studien är slutfört. 



 

 

Till vem och hur överlåts ICILS-studiens data? 

ICILS forskning leds av IEA:s enhet för databehandlingscenter i Hamburg. Pedagogiska forsk-

ningsinstitutet skickar den insamlade datan med svaren till IEA genom en skyddat FTP-server i ett 

pseudonymiserad format. Pseudonymiserade uppgifter betyder att personuppgifterna inte längre 

kan kopplas samman med en viss person utan ytterligare information (all denna extra information 

förvaras separat och med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder säkras att personuppgifter 

inte kan kopplas till en fysisk person som identifieras eller kan identifieras). 

Lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkra verksamheten, såsom ett särskilt avtal om behandling 

av personuppgifter (DPA) samt med de europeiska standardavtalsklausulerna (European Standard 

Contractual Clauses). 

Datan återsänds också genom den skyddade FTP-servern till det nationella forskningsinstitutet dvs. 

Pedagogiska forskningsinstitutet som genomför ICILS-studien. 

Datan som förbinds till enkäten 

Förutom eleverna ombes lärarna och rektorerna/skolledarna och IKT-ansvariga besvara en egen 

enkät. Datan som fås från dessa enkäter sammanfogas med datan från Elevenkäterna i den slutliga 

internationella databasen (international research database, IDB). 

Offentlig tillgång  

Den slutliga databasen för studien kan nås av allmänheten på följande webbadress: 

https://www.iea.nl/data (Hamburg, Tyskland) 

All data i databasen är pseudonymiserade och kan inte kopplas samman med enskilda individer 

eller skolor.  

Automatiska beslutsfattandet och profileringen  

Det automatiska beslutsfattandet och profileringen som man syftar till i EU:s allmänna dataskydds-

förordning artikel 22 genomförs inte. 

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har rättigheter nämnda i EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 15-20. Pe-

dagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet behandlar dina personuppgifter enligt rät-

tigheterna för de enskilda personerna, definierat i EU:s dataskyddslagstiftning (EU:s allmänna 

dataskyddsförordning och lagen om dataskydd 1050/2018). Du har rättighet att få se dina person-

liga uppgifter samt begära att oklara och felaktiga uppgifter rättas.  

Om du har några frågor angående den registrerades rättigheter kan du kontakta dataskyddsansva-

rige på universitetet. Alla frågor angående rättigheternas genomförande skickas till Jyväskylä uni-

versitetets registratorkontor: 

Kirjaamo ja arkisto, PB 35 (C), 40014 Jyväskylä universitet, tel. 040 805 3472, e-post: kir-

jaamo@jyu.fi. Besöksadress: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Universitets huvudbyggnad, 1 vån), 

rum C 140.  

Kontaktinformation för dataskyddsansvarige på Jyväskylä universitet: 

Tel: 040 805 3297 

E-post: tietosuoja@jyu.fi 



 

 

Du har rätt att överklaga till dataombudsmannens byrå om du anser att det föreligger en överträ-

delse av dataskyddslagstiftningen vid behandling av dina personuppgifter. 

Kontaktinformation: 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 

Telefonväxel: 029 56 66700 

E-post: tietosuoja@om.fi 

Registeransvariges kontaktinformation: 

Pedagogiska forskningsinstitutet 

Alvar Aallon katu 9 

PB 35 

40014 Jyväskylä universitet  

Tel: 040 805 4810 (Kaisa Leino, nationell koordinator) 

Tel: 040 805 4267 (Mikko Niilo-Rämä, data manager) 

E-post: icils2023@jyu.fi 

 

samt 

IEA  

Keizersgracht 311 

1016 EE Amsterdam 

The Netherlands 

Tel: +31 20 625 3625  

E-post: secretariat@iea.nl 
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