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Genomförande av evidensbaserat vårdarbete inom organisationer för 
social- och hälsovårdstjänster – nationell enkät 2021 
  
Stiftelsen för vårdforskning sr (Hotus) är personuppgiftsansvarig för undersökningen och ansvarar 
för att behandlingen av personuppgifter i samband med undersökningen följer lagen. 
 
I forskningsregistret sparas endast personuppgifter som är nödvändiga för undersökningens syfte. 
Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vetenskaplig forskning. I 
undersökningen behandlas dina personuppgifter endast av personer som utsetts separat till 
forskningsgruppen, vars arbetsuppgifter omfattar behandling av personuppgifter. 
 
I undersökningen samlar man inte in direkt identifierande uppgifter genom vilka deltagaren skulle 
kunna identifieras direkt. De personuppgifter som samlas in är kön, ålder, utbildning, yrkestitel, 
arbetserfarenhet, organisationens typ och landskapet där personen arbetar. Dessa uppgifter samlas 
in av deltagaren själv genom enkätformuläret i undersökningen. Uppgifter från undersökningen 
överförs inte utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 
 
Förvaringstiden för personuppgifter styrs av lagstiftningen och god klinisk forskningssed. Stiftelsen 
för vårdforskning ansvarar för förvaringen av dina personuppgifter. Uppgifterna förvaras i 10 år efter 
att undersökningen avslutats. Därefter förstörs uppgifterna. 
 
Om du avbryter undersökningen, drar tillbaka ditt samtycke eller om ditt deltagande i undersökningen 
avbryts av något annat skäl, kan de uppgifter som samlats in av dig fram till det användas som en 
del av forskningsmaterialet. Detta är nödvändigt för att säkerställa undersökningsresultatens 
tillförlitlighet, eftersom det utan direkta identifierande uppgifter inte är möjligt att med säkerhet 
identifiera en viss respondents svar bland alla svar.  
 
Du har rätt att få information om behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen 
av dina personuppgifter ska begränsas. Du har rätt att kontrollera dina uppgifter och begära att de 
ska korrigeras eller kompletteras. Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. 
Dessa rättigheter kan dock begränsas i samband med vetenskaplig forskning. Lagen kan förplikta 
den personuppgiftsansvarige att förvara dina forskningsuppgifter en viss tid oberoende av den 
registrerades rättigheter. Lagen medger undantag från den registrerades rättigheter när det är 
nödvändigt för att trygga vetenskapliga forskningsresultat och undersökningsdeltagarnas säkerhet. 
 
Du kan när som helst fråga om vi behandlar dina personuppgifter och vilka grunderna för 
behandlingen är. Du kan också fråga varifrån vi har fått dina uppgifter och vart de har lämnats ut. 
Du har rätt att få uppgifterna utan kostnad och inom rimlig tid (inom en månad efter att du begärt 
dem). Om din begäran om information är mycket omfattande eller om insamlingen av uppgifterna är 
mycket tidskrävande av något annat motiverat skäl, kan tidsfristen förlängas med högst två (2) 
månader. Om tidsfristen förlängs får du ett meddelande om detta med motiveringar. 
 
I dataskyddsfrågor rekommenderar vi att du kontaktar den ansvariga för undersökningen. 
 
Arja Holopainen, forskningsledare 
e-post: arja.holopainen@hotus.fi 
tfn 044 529 0058 
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Om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(EU) 2016/679 har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar. 
I Finland är tillsynsmyndigheten dataombudsmannen. 
 
Dataombudsmannens byrå, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors, PB 800, 00521 Helsingfors 
Telefonväxel: 029 566 6700, E-post (registratorskontoret): tietosuoja@om.fi 
  
 
 
 


