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Dataskydd och behandling av personuppgifter vid inrikesministeriet

Vilka personuppgifter samlar EUSA-fonderna in?
Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) samlar in uppgifter som är nödvändiga för det
nationella verkställandet av fonderna AMIF och ISF om fondernas nationella program och
genomförandeprogram, stödsökande och stödmottagare, ansökningar, projekt eller verksamheter som stöds
samt om stödbesluten, utbetalningen av stöd, utförda kontroller och återkrav. I datasystemet sparas
dessutom uppgifterna om förvaltningen och övervakningen av fondernas verksamhet. I dessa uppgifter ingår
även personuppgifter. De personuppgifter som samlas in sparas i huvudsak i EUSA-systemet, som är ett
webbläsarbaserat datasystem som är avsett för förvaltning av projekt och åtgärder som EUSA-fonderna
stödjer under programperioden 2014–2020.

I EUSA-systemet sparas följande personuppgifter:


den stödsökandes namn



stödmottagarens namn



namn, e-post och telefonnummer för kontaktpersonen för ansökan om stöd och för kontaktpersons
ersättare



namn, e-post och telefonnummer för den kontaktperson som sköter ekonomiska ärenden som gäller
en ansökan om utbetalning



uppgifterna om sammansättningen av projektets styrgrupp



som preciserande uppgifter som används vid rapporteringen av ekonomiska uppgifter i ansökan om
utbetalning sparas särskilt löneuppgifter



de övriga personuppgifter som den stödsökande eller stödtagaren antecknat i ansökan om stöd eller
ansökan om utbetalning eller som ingår i dokument som inlämnats som bilagor till dem (bl.a.
huvudböcker och rapporter om beräkningen av fördelningen av lönerna)

I filer utanför EUSA-systemet sparas följande personuppgifter:


förteckningar över anmälningar till evenemang som fonderna ordnar: personens namn, personens
organisation, e-postadress, eventuell specialdiet om det ordnas servering på evenemanget



förteckningar över deltagare på evenemang som fonderna ordnar: personens namn, personens
organisation, e-postadress



förteckningar över kontaktinformation i ansökningar och projekt som beviljats stöd: organisationens
namn, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer



projektförteckningar som publiceras på fondernas webbplats: organisationens namn och
organisationens e-postadress eller kontaktpersonens e-postadress om organisationens allmänna epostadress inte anges i EUSA-systemet

Varför samlar fonderna in personuppgifter?
Förvaltningen av EUSA-fonderna i enlighet med fondernas stadgar förutsätter att de personuppgifter som
nämns ovan samlas in. Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter
inom förvaltningen och övervakningen av fonderna. Insamlingen av uppgifter i EUSA-fonderna bygger på
lagen (903/2014) och förordningen (351/2015) om fonderna inom området för inrikes frågor och på EUförordningarna om fonderna (förordning (EU) Nr 516/2014, (EU) Nr 513/2014, (EU) Nr 515/2014, (EU) Nr
515/2014).
I EUSA-systemet begärs att stödsökande och stödmottagare i ansökan om stöd och ansökan om utbetalning
lämnar uppgifter som är väsentliga med tanke på beviljandet av stöd, utbetalningen av stöd och
övervakningen. Med hjälp av personuppgifterna är det möjligt att påvisa bl.a. att vissa personer de facto
arbetar i ett projekt eller deltar i genomförandet av projektet.
Personuppgifter som sparats i EUSA-systemet behövs också för att ge information, instruktioner och råd till
stödsökande om ansökan om stöd och till stödmottagare om förvaltningen av stödet. Fondens ansvariga
myndighet skapar en förteckning över kontaktinformation för sitt eget bruk utifrån de uppgifter som lämnats
via EUSA-systemet för detta ändamål.
Fonderna ber om att få anmälningar per e-post eller via ett separat elektroniskt verktyg till evenemang som
fonderna ordnar till exempel för att kunna boka tillräckliga lokaler för evenemanget. För att planera ett lyckat
program till evenemangen är det ibland också nödvändigt att få vissa förhandsuppgifter om deltagarna. På

evenemangen insamlas deltagarlistor så att det är möjligt att visa att personerna verkligen deltagit i
evenemanget och konstatera antalet deltagare på evenemanget.
I anslutning till presentationen av uppgifter om projekt på webbplatsen eller i projektlistor på webben anges
e-postadressen för den kontaktperson som projektet meddelat, om kontaktpersonens e-postadress är den
enda kontaktuppgiften som meddelats i ansökan om stöd. Om organisationens e-postadress meddelats i
ansökan om stöd, publiceras den i stället för kontaktpersonens e-postadress. En företrädare för projektet
kan när som helst be att personens e-postadress tas bort från fondernas webbplats genom att ta kontakt
med den ansvariga myndigheten för fonden.

Vem behandlar personuppgifter och till vem kan fonderna överlämna personuppgifter?
Uppgifter som sparats i EUSA-systemet och i filer utanför systemet behandlas av företrädare för fondernas
ansvariga myndigheter i inrikesministeriets enhet för internationella ärenden och i förvaltnings- och
utvecklingsavdelningen i samband med handläggningen av stödansökningar eller ansökningar om
utbetalning.
Dessutom behandlas uppgifter av de instanser som kontrollerar projekt, dvs. inrikesministeriets enhet för
intern revision, som fungerar som fondens revisionsmyndighet, samt Europeiska kommissionen, Europeiska
revisionsdomstolen eller externa instanser som utför kontroller på fullmakt av de instanser som nämns ovan.
De kontrollerande instanserna har rätt att behandla EUSA-fondernas uppgifter med stöd av sin insynsrätt.
Uppgifter kan behandlas av aktörer som utvärderar fondernas program på uppdrag av den ansvariga
myndigheten samt av de revisionsinstanser som nämns ovan, samt av medlemmar och ersättare i fondens
uppföljningskommitté,

om

det

är

nödvändigt

att

behandla

uppgifterna

för

att

fullgöra

uppföljningskommitténs uppgift.
Uppgifter som anknyter till utbetalningen av stöd behandlas dessutom av tjänstemän på inrikesministeriets
förvaltnings- och utvecklingsavdelning och behöriga anställda vid servicecentret för statens ekonomi- och
personalförvaltning (Palkeet).
Uppgifter kan behandlas av den instans som ansvarar för upprätthållandet av datasystemet i anslutning till
underhållet och driften av datasystemet och utredningen av fel i systemet. I vissa fall kan uppgifter behandlas
av systemleverantören i samarbete med den instans som ansvarar för upprätthållandet av datasystemet.
Av säkerhetsskäl kan namnen på personer som anmält sig till evenemang som fonderna ordnar överlåtas till
personalen på det ställe där evenemanget ordnas.

Vi överlåter personuppgifter till andra myndigheter om detta åläggs i lagstiftningen.

Förvaringen av personuppgifter och personuppgifternas offentlighet
Uppgifter i EUSA-systemet är definitionsmässigt offentliga. Uppgifternas offentlighet avgörs alltid från fall till
fall enligt lagstiftningen. I systemet kan behandlas nationella dokument som högst klassificerats till
skyddsnivå IV. Andra handlingar än offentliga handlingar kan kontrolleras separat vid kontrollbesök i
projekten, och det är möjligt att avtala om kontrollen av dessa handlingar.

Uppgifterna förvaras så länge som de behövs för det ändamål för vilket de samlats in, dock högst så länge
som lagstiftningen förutsätter att de förvaras.
Vid behandlingen av personuppgifter iakttas bestämmelserna i offentlighetslagen, dataskyddslagen och
dataskyddsförordningen.
Läs mer om dataskydd på inrikesministeriets webbsida.
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