
 

 

Dataskyddsbeskrivning: Undersökningen Uppfattningar om pensions-
skyddet 
 
 
Här beskrivs behandlingen av personuppgifter i undersökningen Uppfattningar om pensionsskyddet. Vid 
behandlingen av personuppgifter som insamlas i samband med undersökningen följer vi EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. Uppgifterna behandlas alltid informationssäkert och helt konfidentiellt.   
 
 
Undersökningens namn: Uppfattningar om pensionsskyddet 
 
Kontaktinformation: 
Registeransvarig:    Kontaktperson i ärenden gällande undersökningen: 
Pensionsskyddscentralen (PSC)  Sanna Tenhunen 
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN telefon: 029 411 2492  
telefon: 029 411 20   E-post: sanna.tenhunen@etk.fi 
 
Dataskyddsombud: 
Marita Silmunmaa  
telefon: 029 411 2383 
E-post: marita.silmunmaa@etk.fi 
 
 
 
Syftet med undersökningen och behandlingen av personuppgifter 
Genom undersökningen Uppfattningar om pensionsskyddet kartläggs 25–67-åriga finländares åsikter och 
uppfattningar om pensionsskyddet. I undersökningen utreds finländarnas förtroende för pensionsskyddet, 
ekonomiska förberedelser för tiden som pensionär, kännedom om pensionsfrågor och uppfattningar om 
2017 års pensionsreform. Enkäten skickas i september 2019 till 5 000 personer som bor i Finland och är i 
åldern 25–67 år. 
 
Forskningen vid Pensionsskyddscentralen har som mål att producera högklassig och brett anlitad expert-
kunskap som stöd för utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet. Forskning hör till Pensions-
skyddscentralens lagstadgade uppgifter. Pensionsskyddscentralen har förbundit sig att följa forskningse-
tiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis. 
 
Undersökningsresultaten kommer att finnas tillgängliga på Pensionsskyddscentralens webbplats. Enskilda 
personer kan inte identifieras i publikationerna. Undersökningen bidrar med värdefull information om fin-
ländarnas uppfattningar och kännedom om pensionsskyddet. Informationen används vid utvecklingen och 
utvärderingen av pensionsskyddet.   
 
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på undersökningsdeltagarnas samtycke, på basis av vilket 
Pensionsskyddscentralen också kan kombinera uppgifter ur Pensionsskyddscentralens register med sva-
ren. Användningen av registeruppgifterna bidrar till att göra undersökningen mångsidigare och göra det 
lättare att svara, eftersom svararna inte behöver tillfrågas om de uppgifter som fås ur registren.  
 
 
Personuppgifter som behandlas: 
Personuppgifterna har plockats slumpmässigt ur Pensionsskyddscentralens personregister. De används för 
att kontakta svararna och kombinera registeruppgifterna med enkätsvaren. När uppgifterna har 
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kombinerats pseudonymiseras undersökningsmaterialet, varefter personuppgifter inte kan hänföras till en 
viss svarare utan en särskild kod. 
 
De uppgifter som behandlas i undersökningen erhålls från dem som deltar i undersökningen och ur Pens-
ionsskyddscentralens register. I undersökningen samlas följande uppgifter in ur deltagarnas egna svar: 
grundläggande uppgifter om personen (som kön och ålder) och hushållet, svararens egen upplevelse av 
hälsotillståndet och ekonomin, åsikter och uppfattningar om pensionsskyddet. Utöver det kombineras föl-
jande uppgifter ur Pensionsskyddscentralens register med undersökningen: adressuppgifter, uppgifter om 
intjäning, arbetsgivare och försäkring och arbetspension. Dessutom finns en nummerkod med hjälp av 
vilken personer vid behov kan individualiseras. 
 
Undersökningsmaterialet förvaras på Pensionsskyddscentralen medan undersökningen pågår. När behovet 
att använda uppgifterna har upphört kan den del av materialet som insamlats genom enkäten överföras till 
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (se närmare https://www.fsd.uta.fi/sv/) för forskningsbruk. Vid 
det skedet avlägsnas alla registeruppgifter som kombinerats med materialet, och materialet anonymiseras, 
dvs. alla personidentifikatorer raderas ur det. Efter det kan en svarares identitet inte längre spåras i materi-
alet. Dessutom görs svaren mindre specifika, dvs. sådana grupper där det finns bara få svar slås samman 
till större grupper.  
 
 
Utlämnande av uppgifter och principerna för skyddandet av uppgifterna 
Adresserna till dem som plockats ut för undersökningen skickas till Tutkimustie som ska genomföra en-
käten. Tutkimustie Oy skickar ut enkätformulären och sparar svaren i elektronisk form. Efter det förstörs 
svarsformulären på ett datasäkert sätt. Den övriga behandlingen av materialet sker på Pensionsskyddscen-
tralen, där det behandlas av de personer som medverkar i Pensionsskyddscentralens undersökning. Inga 
uppgifter översänds utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
På Pensionsskyddscentralen är åtkomsten till personuppgifter begränsad till de personer vilkas arbetsupp-
gifter förutsätter det. Pensionsskyddscentralen övervakar användningen av sina it-system och de person-
uppgifter som de innehåller. De personer som behandlar uppgifterna omfattas av en lagstadgad sekretess-
plikt och har dessutom undertecknat en separat tystnadsförbindelse.  
 
 
Den registrerades rättigheter: 
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne det har sparats i samband med 
undersökningen. Den som vill granska uppgifterna om sig själv ska begära granskning av uppgifterna hos 
Pensionsskyddscentralen. 
 
De registrerade har rätt att be Pensionsskyddscentralen rätta felaktiga uppgifter om sig själva. 
 
Den registrerade har rätt att återta sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter om honom eller 
henne genom att meddela det till Pensionsskyddscentralen. 
 
Om Pensionsskyddscentralen inte tillmötesgår den registrerades begäran, ska Pensionsskyddscentralen 
utan dröjsmål och senast inom en månad från att ha tagit emot begäran informera den registrerade om or-
sakerna till det och om möjligheten att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten. 
 
Närmare: 
 
Läs mer om dataskyddet https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/registren-och-dataskyddet/data-
skydd/  
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