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Celia ser till elevernas dataskydd - tjänster 
och deras innehåll förändras inte 

EU har satt upp en allmän dataskyddsförordning för att skydda hantering av 
personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och berör alla företag 

och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom hela EU. 

Vi på Celia vill säkerställa att dina uppgifter skyddas i enlighet med förordningen och 
att all hantering av uppgifterna följer principerna för god informationshantering. 

Dataskyddsförordningen påverkar inte användning av Celias tjänster men den medför 

en del förändringar i exempelvis registreringen av elever. 

Elevernas registreringsblanketter får nya fält att ifyllas 

På grund av dataskyddsförordningen kommer man i fortsättningen att fråga eleven 

eller dennes målsman om godkännande gällande: hantering av personuppgifter och 
känsliga personuppgifter, insamling av lånehistoria och direktmarknadsföring.  Detta 

medför att registreringsblanketten kommer att få ett par nya frågor.  Ändringarna i 

blanketten görs senast hösten 2018. 

Vi kommer också att inkludera avsnitten i pdf-blanketten som kan skrivas ut och med 

vilken man frågar om målsman godkänner att eleven registreras.  

Vi skickar ett meddelande via e-post till registeransvariga på skolan så fort 

blanketterna börjar användas.  

Godkännande innan den nya blanketten från registrerade 
elever 

Om eleven har registrerats i Celias tjänst innan den kompletterade 

registreringsblanketten tas i bruk dvs. innan hösten 2018, måste eleven ge sitt 

godkännande i enlighet med dataskyddsförordningens nya avsnitt i samband med 
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registrering i Celianet.  Från appen Pratsam Reader styrs man till Celianet för 
godkännande.  Förfrågan visas automatiskt i Celianets registreringsvy.  

Godkännandet kan antingen ges av eleven själv om denne fyllt 15 år eller av 

vederbörandes målsman. Om läraren är elevens kontaktperson i Celias tjänster, 

måste läraren be om tillstånd av elevens målsman.  När man söker tillstånd kan man 
till sin hjälp använda blanketten som kommer att läggas ut på Celianet.  

Hur informerar Celia sina kunder om dataskyddet och de 
förändringar den medför? 

Vi informerar våra kunder via e-post om förändringar i dataskyddet.  Meddelandet 

skickas till de e-postadresser som angivits i elevens kontaktuppgifter.    

Samtycke kan ändras i efterhand 

Kunden kan också i efterhand ändra sina samtycken i Celianet eller genom att 

kontakta vår kundtjänst.  

Mer detaljerat om dataskyddsförordningen 

Skolorna fungerar som personuppgiftsansvariga, Celia som registerhållare 

Celia fungerar som registerhållare för de uppgifter som finns i kundregistret och i 
egenskap av Celias samfundskund är skolan personuppgiftsansvarig. Celia ansvarar för 

registerhållarens lagenliga skyldigheter. Skolorna är således ansvariga för de 

personuppgifter som finns i Celias kundregister.  Kundregistret innehåller några olika 
grupper och typer av personuppgifter.  

Efterföljandet av hanteringsuppgifterna och de förnyade dataskyddsvillkoren nedan 

uppfyller de krav som satts upp för förordningens hanterare. 

Som registerhållare förser Celia skolorna med skriftliga hanteringsanvisningar. Celia 

kompletterar sina avtal genom att lägga till dataskyddsvillkor (på finska) i enlighet 

med den offentliga förvaltningen. 

Skolan behöver inte separat godkänna de nya dataskyddsvillkoren eller avtalsbilagan. 
Endast om skolan inte godkänner datahanteringsanvisningar och/eller avtalsbilagan, 

ska de kontakta Celia.  

https://www.celia.fi/sv/om-celia/kontaktuppgifter/
https://www.celia.fi/wp-content/uploads/2018/05/Behandlingsanvisningar-for-registeransvarig.pdf
http://www.celianet.fi/content/uploads/2018/04/JHS166_liite9.pdf
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Genomförda registreringar lämnar spår 
I enlighet med lagen lämnas data i vår systemlogg över de datahanteringsåtgärder 

som hanteringsorganisationens personal genomfört, såsom registrering av person som 

kund till Celia. 
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