
INTEGRITETSPOLICY 

 

Integritet och dataskydd är mycket viktigt förOwal Group Oy. Vi behandlar de personuppgifter som 
de svarande i enkäten lämnar i enlighet med de högsta kraven på säkerhet och konfidentialitet. Den 

allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 är EU-lagstiftning om dataskydd och integritet 

för alla individer i Europeiska unionen. Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om 

behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR. 
 

Registrets namn:  Enkät om hatretorik och trakasserier. 

 

Registeransvarig:  Owal Group Oy 
Dataskyddsombud och kontaktperson för den som genomför enkäten: Laura 

Jauhola, laura(at)owalgroup.com, 050 443 1841 

 

För ytterligare information kontakta: specialsakkunnig Katriina Nousiainen 
på Utrikesministeriet, katriina.nousiainen(at)gov.fi, 029 515 0275 

 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter: De uppgifter som samlas in genom denna enkät 
kommer att användas för att publicera anonyma rapporter om hatretorik och 

trakasserier. Om den svarande har angett att han eller hon får kontaktas 

kan vi kontakta honom eller henne för att be om hans eller hennes 

uttryckliga samtycke till en intervju. 
 

De personuppgifter som lämnas får endast ses och behandlas av de experter 

som utsetts till undersökningen och som är bundna av sekretess enligt avtal. 

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. 

Vi behåller endast dina uppgifter så länge som det behövs för att slutföra 

utredningen. Rapporten ska vara klar i maj 2022. Efter det förstörs registret 

och dess innehåll. 

 
Behandlingen bygger på en uppgift som utförs i allmänhetens 

intresse/utövning av offentlig makt som den registeransvarige har, 

vetenskaplig eller historisk forskning eller statistiska ändamål. 

 
Registrets datainnehåll och personuppgiftsgrupper: 

 

A) För anonyma svarande som inte lämnar sina kontaktuppgifter för en 

eventuell intervju kommer registret att innehålla: 
- IP-adress. IP-adressen används inte för att identifiera de svarande.  

- Andra uppgifter som styrker upplevelsen av hatretorik och trakasserier 

 

B) För de svarande som frivilligt har lämnat sina kontaktuppgifter för en 
eventuell intervju kommer man i registret att behandla uppgifter som är 

nödvändiga för användningsändamålet: 

Kontaktuppgifter: 

- Namn 
- E-post 

- Telefonnummer 

- Den information som den svarande lämnar i de olika delarna av 

frågeformuläret används som bakgrundsinformation för intervjun:  

• Ålder 
• Kön 

• Modersmål 

• Landskap 

• Utbildning 
• Sysselsättning 

• Andra uppgifter som styrker upplevelsen av hatretorik och 

trakasserier 

 
 



Överföring av uppgifter till tredje land: Vissa av de tjänster som den registeransvarige använder för 

att behandla personuppgifter kan vara verksamma utanför Europeiska 

unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Överföringen av data uppfyller då kraven i dataskyddslagstiftningen och 

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler används när man 

kommer överens om överföringen av uppgifter med personuppgiftsbiträdet. 

 
 

Rätt till insyn, begäran om uppgifter, rätt att få uppgifter korrigerade och raderade och rätt till 

överklagande: De registrerade har rätt att när som helst: 

▪ kontrollera vilka personuppgifter som finns sparade om dem 
▪ begära rättelse av felaktiga personuppgifter  

▪ dra tillbaka sitt svar  

▪ få sina uppgifter raderade ur registret  

▪ överföra uppgifterna från ett system till ett annat.  
▪ De registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten 

dataombudsmannen om de anser att deras personuppgifter har behandlats i 

strid mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 
 

Principer för skydd av registret: Artikel 32 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. 

Databaserna som uppgifterna lagras i är tekniskt och fysiskt skyddade, så att ingen utomstående kan 

komma åt dem. Endast de för vilka det är nödvändigt för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter har 
tillgång till uppgifterna. 

 

 

 


