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Personuppgifter som samlas in om deltagare i projekt som
finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)
Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020

Varför samlar man in personuppgifter om dig?
Europeiska socialfonden (ESF) finansierar många olika projekt i EU:s medlemsländer, även i Finland. Alla
projekt hör till ett visst program – i Finland heter programmet ”Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt
och arbete 2014–2020”.
Uppgifter om de personer som deltar i projekten samlas in, och i denna beskrivning redogör vi för hur och
varför detta görs.
Syftet med insamlingen av uppgifter är att säkerställa att insatserna i projekten riktar sig uttryckligen till de
grupper av personer vars situation man försöker förbättra genom projekten i fråga. Dessutom har särskilda
mål satts upp för varje lands ESF-program 1 . För Finlands del är den EU-finansiering som beviljas av
kommissionen delvis beroende av hur väl Finland uppnår de mål som fastställts i programdokumentet.

Vilka uppgifter om dig samlas in och hur går det till?
I ESF-förordningen2 anges vilka uppgifter som ska samlas in om alla personer som deltagit i ESF-insatser.
Utöver dessa samlar man också in vissa uppgifter i anslutning till Finlands nationella strukturfondsprogram,
som godkänts av Europeiska kommissionen.
Uppgifter som samlas in genom utgångsanmälan
När du inleder ditt deltagande i ett ESF-finansierat projekt ombeds du fylla i en Utgångsanmälan. Utifrån
dessa uppgifter får man en bild av din situation vid den tidpunkt då du inleder projektet.
En del av frågorna har klassificerats som känsliga, och vid dessa kan du välja svarsalternativet ”Jag vill inte
svara”. Alla andra frågor ska besvaras. Om inte alla obligatoriska uppgifter om dig fås går det inte att i
datasystemet registrera några som helst uppgifter om dig som påverkar projektets och programmets
resultat.
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Information om de mål som satts upp för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och arbete 20142020 finns på adressen
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+20142020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=SV
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Uppgifter som samlas in genom slutanmälan
När du avslutar ditt deltagande i ett ESF-finansierat projekt ombeds du fylla i en Slutanmälan. Utifrån de
uppgifter som du ger på blanketten kontrollerar ESR Henkilö-systemet om det har skett någon förändring i
din situation under den tid du har medverkat i projektet. I vissa typer av projekt ombeds du även ge din egen
bedömning av hur framgångsrikt projektet har varit.
Undertecknande av blanketterna och meddelande om samtycke
Du ska fylla i blanketterna tydligt, besvara alla frågor som ställs och underteckna blanketterna. Med din
underskrift försäkrar du att du har läst ifyllningsanvisningarna, och samtidigt samtycker du till att dina
uppgifter överlåts för uppföljning, bedömning och kontroller av ESF-projekten samt för relaterad
ekonomiförvaltning.
Dina svar är värdefulla
Även om du inte besvarar alla frågor som ställs på blanketterna ska du ändå underteckna blanketten. Endast
på så sätt går det att bevisa att genomföraren av projektet har fullgjort sina skyldigheter och åtminstone
försökt samla in de uppgifter om dig som krävs. Om du fyller i ditt förnamn, efternamn, födelsedatum och
kön kan dessa uppgifter föras in i systemet, och då syns du i systemet som en ny person som inlett projektet
även om inga andra uppföljningsuppgifter finns att få om dig. I så fall ser det dock ut som om
programfinansiering används men inga uppställda mål nås.
Eftersom du ombeds uppge känsliga uppgifter är blanketterna försedda med en sekretessmarkering.

Var lagras dina personuppgifter och vem använder uppgifterna?
Förvaltningsmyndigheten bakom programmet, dvs. arbets- och näringsministeriet, har för insamlingen av
uppgifter i enlighet med EU:s allmänna förordning 3 inrättat systemet ESR Henkilö, om vilket en
registerbeskrivning har uppgjorts4. Användningsrättigheter till en handling som omfattas av skyddsnivå III
kan endast ges den som på grund av sina arbetsuppgifter har behov av att få uppgifter ur handlingen eller
på annat sätt hantera handlingen och som är förtrogen med förpliktelserna i fråga om hanteringen av
handlingar. Bestämmelser om hur dina uppgifter skyddas finns i personuppgiftslagen5 och Finlands grundlag6
samt även i EU:s dataskyddsförordning.
Det betyder att uppgifter som rör dig kan användas endast i begränsad utsträckning och under strikt kontroll
även i myndighetsverksamhet. Alla personer som behandlar dina uppgifter har tystnadsplikt.
Personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas parallellt från den 25 maj 2018 tills
den nationella dataskyddslagen träder i kraft. Närmare information om EU:s dataskyddsförordning finns på
svenska på adressen http://www.privacy-regulation.eu/sv/index.htm
och på webbplatsen för
Dataskyddsombudsmannens byrå.
Den som genomför projektet, dvs. stödmottagaren plockar dina uppgifter från utgångs- och slutanmälan
och för in dem i systemet. Genomföraren ansvarar för att uppgifter om deltagarna i ESF-projektet samlas in,
behandlas, lagras, registreras och skyddas på lämpligt sätt.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FI artikel 125.2 a, d och e
Du kan läsa registerbeskrivningen på sidan www.rakennerahastot.fi
5
Personuppgiftslagen https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 7 kap. 33 §
6
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 2 kap.
4
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Vid arbets- och näringsministeriet har särskilt utsedda tjänstemän rätt att granska alla uppgifter i systemet
inom de gränser som anges i relevanta lagar och förordningar. Ministeriet rapporterar uppföljningsdata på
den enhetliga summanivå som används inom EU både till kommissionen och till strukturfondsprogrammets
uppföljningskommitté. Uppgifter som rapporteras på summanivå är t.ex. hur många långtidsarbetslösa under
25 år som deltagit i finansierade ESF-insatser i Finland; hur många personer över 54 år som varit arbetslösa
när de gått med i projektet och fått en arbetsplats när de avslutat projektet; samt hur många av dem som
gått med i projektet som har utbildning på grundskolenivå eller högre grundskolenivå. Det betyder att varken
dina eller någon annan enskild deltagares uppgifter syns i dessa rapporter.
Dessutom rapporterar arbets- och näringsministeriet om vilken sysselsättande effekt insatserna har haft på
dem som deltagit i insatserna eller på vilket sätt insatserna har förbättrat personernas situation på
arbetsmarknaden sex månader efter att de har avslutat projektet. Dessa uppgifter utreds i efterskott med
hjälp av enkäter bland slumpmässigt utvalda personer av alla dem som deltagit i projektet. Det kan alltså
hända att också du blir kontaktad efter att du avslutat projektet.
Det förmedlande organet, dvs. den myndighet som finansierat projektet, ser endast summauppgifterna
bland uppföljningsuppgifterna om projektet.
De summerade uppgifterna som finns på de rapporter som fås från datasystemet är också tillgängliga för
granskarna, granskningsmyndigheten, dvs. finansministeriets controller-funktion, och Europeiska
kommissionen. Granskarna har rätt att be genomföraren av projektet visa dina uppgifter direkt i ESR Henkilösystemet för att kontrollera att uppgifterna i systemet motsvarar de uppgifter som du har lämnat på
blanketterna.
Dina uppgifter är således tillgängliga endast för myndigheterna på det sätt som anges ovan. Uppgifterna
lämnas inte ut för något annat ändamål. Däremot kan uppgifter på summanivå lämnas ut för
forskningsändamål. Uppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Hur länge och var lagras dina uppgifter?
Dina uppgifter lagras fram till utgången av programperioden för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar
tillväxt och arbete 2014-2020”. Bestämmelser om programperiodens utgång finns i en allmän förordning och
i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt7.
Dina uppgifter förvaras i minst 10 år från det att projektet har avslutats. Slutdatumet räknas från det
slutdatum som fastställts för projektet i finansieringsbeslutet. Europeiska kommissionen har dock vid behov
rätt att förlänga denna förvaringstid. Förlängningen av förvaringstiden bygger på en allmän förordning8.
Vad grundar sig förvaringsskyldigheten på?
Arbets- och näringsministeriets skyldighet att förvara registerdata bygger på en allmän förordning och på
lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt. Bestämmelser om stödmottagarens,
dvs. projektgenomförarens, skyldighet att förvara uppgifter finns i lagen om finansiering av regionutveckling
och strukturfondsprojekt och i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras
av strukturfonderna9. Den som genomför projektet ska förvara dina ifyllda blanketter i ett låst skåp eller
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kassaskåp i en lokal med passerkontroll. Både de nationella myndigheterna och EU:s myndigheter får granska
att de uppgifter som rapporterats om projektet är korrekta och att uppgifterna har rapporterats i oförändrad
form till kommissionen.
Hur förstörs de blanketter som du undertecknat?
Blanketterna ska förstöras på ett bevisligt sätt så att de strimlas eller placeras i ett låsbart
papperssorteringskärl.

Din rätt att korrigera och radera uppgifter som rör dig
Eftersom blanketterna för utgångs- och slutanmälan beskriver din rådande situation vid den tidpunkten, är
det i regel inte möjligt att i efterskott ändra eller radera uppgifterna. De grundläggande uppgifterna på
blanketten (namn, adress och kontaktuppgifter) kan uppdateras. Vänligen notera att för att uppgifterna ska
kunna uppdateras ska en ny undertecknad blankett lämnas till genomföraren av projektet.
De sysselsättnings- eller utbildningsuppgifter eller andra liknande uppgifter som du lämnar har ingen
rättsverkan på dina personliga förmåner eller rättigheter, eftersom de förmedlas vidare endast på
summanivå på det sätt som beskrivs nedan.
Arbets- och näringsministeriet har en lagstadgad skyldighet enligt ESF-förordningen och en allmän förordning
att samla in dina uppgifter för att genomförandet av programmet och dess slagkraft ska kunna bedömas. Av
denna orsak kan uppgifter som rör dig inte avföras från registret.

Granskning av dina egna uppgifter
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning kan du be att få granska dina personuppgifter som lagrats i
ministeriets tjänster.
Begär ett sammandrag av dina uppgifter av projektgenomföraren
Den som genomför projektet kan skriva ut ett sammandrag av dina uppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. Rapporten skrivs ut ur systemet och ges eller skickas som rekommenderat brev endast
till dig.
Så framställer du en begäran till arbets- och näringsministeriet
Du kan också begära dina personuppgifter av arbets- och näringsministeriet. Av begäran om uppgifter ska
klart och tydligt framgå att din begäran gäller dina uppgifter som registrerats i ESR Henkilö-tjänsten.
Begäran om uppgifter ska sändas i skriftlig form till ANM:s registratorskontor. På webbplatsen för ANM:s
registratorskontor finns en blankett för begäran om uppgifter http://tem.fi/kirjaamo-ja-arkistopalvelut, som
också innehåller anvisningar om hur begäran om uppgifter ska sammanställas och lämnas till ministeriet.
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Schematisk bild av hur uppgifterna behandlas
På bilden nedan ser du vad insamlingen av uppgifter baserar sig på och hur uppgifterna rapporteras.
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