
 

Registerbeskrivning  

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 

04.12.2020 

Register för övervakning av läroplikten 

1. Personuppgiftsansvarig 

Nämnden för fostran och utbildning har delegerat den personuppgiftsansvarigas uppgifter 

till sektorchefen för sektorn för fostran och utbildning (Nämnden för fostran och utbildning 

20.11.2018, 250 §) 

2. Registeransvarig 

Befattning 

Direktören för den grundläggande utbildningen, grundläggande utbildning på finska  

Direktören för den svenskspråkiga servicehelheten, grundläggande utbildning på svenska 

3. Kontaktperson för registret 

Befattning 

Planerare, Fostrans- och utbildningssektorn, enhet för ekonomisk och operativ planering 



Kontaktuppgifter 

Elektroniska kontaktuppgifter: stadens e-tjänst https://asiointi.hel.fi Kontaktuppgifter: 

Helsingfors stad Fostrans- och utbildningssektorn/ Utvecklingstjänster PB 51300 

(Töysägatan 2 D) 00099 Helsingfors stad 

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för 

behandlingen 

Ändamål med behandlingen 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att som boendekommun för en läropliktig 

övervaka att uppfyllandet av läroplikten framskrider, om den läropliktiga inte deltar i 

undervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning.  

Rättslig grund för behandlingen 

EU dataskyddsförordning artikel 6, 1: c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en 

rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

Central lagstiftning 

 EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  

 Dataskyddslagen (1050/2018)  

 Lagen om grundläggande utbildning 26 § 3 mom. 

5. Innehåll i registret 

Identifierande uppgifter och kontaktuppgifter för fysiska personer samt uppgifter som 

behövs för behandlingen av ärendet (namn, personbeteckning, skola, uppgifter om 

inledande och avslutande, boendekommun och boendekommun dit personen flyttat). 



6. Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut 

Uppgifter ur registret lämnas inte ut utanför registret. 

7. Lagringsperioder för uppgifterna 

Läropliktstiden + 10 år 

8. Källor för personuppgifterna 

Befolkningsuppgifter för Helsingfors, Registret för administration av grundläggande 

utbildning, privata och statliga skolor, YPH Effica, Postens informationstjänst 
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