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Kontaktperson 

 

IT-pedagog 

Kim Bredenberg 
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Registrets namn  

Visma InSchool MultiPrimus elevadministrationsregister 

 

Ändamål och rättslig grund 

för behandling av 

personuppgifter 

 

Elevadministrationsregistret MultiPrimus är ett helhetsdatasystem som används 

för att sköta läroanstalternas, skolkansliets och hela kommunens skolväsende. 

Användarna behöver inte jämsides använda något annat program eller system. 

Datasystemets kärnprogram är Visma InSchool MultiPrimus. Övriga program 

som hör till systemet är schemaläggningsprogrammet Kurre samt Wilma, som 

är MultiPrimus och Kurres gemensamma webbaserade applikation.  

Kommunens dagvård och förskolor använder MultiPrimus och Wilma som 

informationskanal.  

Uppgifterna i registret används till att ordna undervisningen enligt lagen om 

grundläggande utbildning (628/1998) och lagen om gymnasieutbildningen 

(629/1998). 

Kimitoöns kommun har ett skilt avtal för behandlingen av personuppgifter med 

progamleverantören Visma InCommunity Oy som ansvarar för datasystemets 

tekniska uppbyggnad och produktutveckling.    

Registrets datainnehåll MultiPrimus innehåller elevers, lärares och personalens person- och 

kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till elevernas vårdnadshavare samt uppgifter 

om elevernas studier, bedömning och stödåtgärder.  

De registrerade ser sina egna uppgifter i registret via Wilma-applikationen då de 

är inskrivna eller undervisar i en av kommunens läroanstalter. 

Personuppgifternas 

bevaringstid 

Uppgifterna förvaras enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om 

gymnasieutbildningen samt enligt Kommunförbundets anvisningar om 

kommunala handlingars förvaringstider. 

Regelmässiga uppgiftskällor Källor är befolkningsregistret, kommunens bildningsavdelning, lärare, elever och 

deras vårdnadshavare. Informationen kan också komma från studerandes 

tidigare läroanstalt samt Studentexamensnämnden. I början av ett nytt läsår ges 

vårdnadshavarna möjlighet att kontrollera och korrigera sina kontaktuppgifter.  

Olika uppgifter uppdateras med olika täthet beroende på uppgiftens art: årligen, 

terminsvis, periodvis eller dagligen.  

Regelmässigt utlämnande av 

uppgifter 

Uppgifter utlämnas internt för anordnande av skolskjuts samt morgon- och 

eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning.  

Uppgifter utlämnas externt till lagstadgade KOSKI- och Studieinfo.fi-tjänsterna 
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samt Folkpensionsanstalten. Icke personifierbara uppgifter utlämnas till 

Statistikcentralen. Uppgifter om lärarnas arbetsmängd utlämnas till 

löneräkningen. 

Hantering av uppgifter 

utanför EU eller EES 

Uppgifter överlämnas och överförs inte utanför EU eller EES. Visma 

InCommunity Oy behöver skriftligt samtycke av registeransvarig för att få skicka 

uppgifter utanför EU eller EES. 

Principer för registerskydd 

och registersäkerhet 

Uppgifterna skyddas enligt Kimitoöns kommuns informationssäkerhetspolitik. 

Personliga användarrättigheter till behandling av personuppgifter beviljas 

begränsat enligt arbetsuppgifter. Vid förändringar i anställningsförhållandet 

granskas användarrättigheterna. Personalen har tystnadsplikt. 

 

Den registrerades rättigheter  Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och i mån av 

möjlighet be om korrigering, radering eller begränsad hantering. Den 

registrerade har rätt att återkalla samtycke.  

Om den registrerade känner sig missnöjd med behandlingen har man rätt att 

besvära sig om personuppgiftsbehandlingen hos tillsynsmyndigheten 

(www.tietosuoja.fi).  

Vid begäran om personuppgifter används en blankett som finns på kommunens 

webbsida. Vi strävar till att svara på förfrågningarna inom rimlig tid utan 

fördröjning, senast en månad från att förfrågan kommit fram.  

Kontakta kommunens dataskyddsombud dataskydd@kimitoon.fi vid frågor som 

gäller den registrerades rättigheter.   


