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REGISTERBESKRIVNING     

Datum   

IT-CHEF 2021-09-02     

Handläggare   

 Ronny Holmström-Wall     

 

Registerbeskrivning för studieadministrativt 
system. 

Uppgifter om registret 

Registrets namn Visma Inschool Primus, Kurre, Wilma 

Personuppgiftsansvarig Å lands gymnasium, FO-nr 0145076-7 

PB 150, ÅX-22101, Mariehamn 

Beso k: Neptunigatan 21, Mariehamn 

E-post: info@gymnasium.ax 

Tfn: +358-18 536 200 

Registeransvarig Fo rvaltningschef Katarina Sundberg 

E-post: katarina.sundberg@gymnasium.ax 

Tfn: +358-18 536 201 

Kontaktpersoner IT-chef Ronny Holmstro m-Wall 

E-post: ronny.holmstrom@gymnasium.ax 

Tfn: +358-18 536 206 

t.f Studieregisteradministrato r Liselott Granberg 

E-post: liselott.granberg@gymnasium.ax 

Tfn: +358-18 536 213 

Dataskyddsombud Marcus So derholm, Magnus Unger 

Å da ab, Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn 

E-post: dpo@ada.ax 

Tfn: +358-18 12900 

Tilla mpliga lagar EU:s dataskyddsfo rordning 2016/679 (27.4.2016) 

Landskapslag om gymnasieutbildning (2011:13) 

Registrets användningsändamål 

Registret anva nds fo r administration och o vervakning av studierna, studiearrange-

mangen och studieresultaten fo r studerande. 

I registret lagras uppgifter om studerande vid Å lands lyceum och Å lands yrkesgym-

nasium. Uppgifterna anva nds fo r kommunikation med studerande och deras va rd-

nadshavare samt fo r att dokumentera personuppgifter, studieprestationer och stu-

dierelaterade arrangemang som ro r den enskilda studerande sa  som la rande i arbe-

tet (LIÅ) och eventuella sto da tga rder. Uppgifter i registret anva nds slutligen fo r ut-

fa rdande av betyg och intyg. 

Lagring av uppgifterna 

Uppgifterna i registret arkiveras i systemet efter slutfo rda eller avbrutna studier. 

Uppgifterna raderas endast i det fall att den registerfo rda sja lv bega r om detta. 
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Å lands gymnasium fo ljer arkivlagen och den arkivplan som a r uppgjord enligt 

denna. Enligt arkivlagen ska personuppgifter och examensbetyg sparas permanent/ 

50 a r. 

Databasen som inneha ller uppgifterna driftas hos leveranto ren Visma Inschool i 

Finland. Å lands gymnasium har inga tt personuppgiftsbitra desavtal med Visma 

Inschool. 

Registrets innehåll 

Databasen inneha ller flera hundra olika databastabeller/underregister och o ver 

10 000 olika fa lt varfo r det a r omo jligt att ge en fullsta ndig fo rteckning o ver varje 

fa lt som anva nds. I huvudsak kan dock registret inneha lla fo ljande: 

• uppgifter om planeringen av den so kandes utbildningsva g; bas- och kontaktupp-

gifter, tidigare utbildning och arbetserfarenhet. 

• den studerandes bas- och kontaktuppgifter (namn, personbeteckning, adress, te-

lefonnummer, va rdnadshavare/kontaktuppgifter, ko n, modersma l, hemkommun, 

nationalitet, hemland), med undantag fo r personer med spa rrmarkering.  

• den studerandes och va rdnadshavarnas anva ndaruppgifter fo r Wilma-systemet. 

• uppgifter om den studerandes studier. 

• uppgifter om den studerandes roll (deltar i grundla ggande yrkesutbildning, all-

ma nbildande gymnasieutbildning, utbildning inom sysselsa ttningstja nster, korta 

kurser och fortbildning, tilla ggsutbildning fo r personal). 

• den studerandes studieplan med examensdelar, delomra den, val och vitsord. 

• uppgifter om den studerandes utbildning och prover pa  arbetsplatser. 

• uppgifter om den studerandes undervisning; undervisningsform. 

• dokument ga llande sto d den studerande fa r i studierna. 

• den studerandes personliga kompetensutvecklings- studie- eller handlednings-

plan. 

• uppgifter om den studerandes utbildning; studieplaner och grunderna fo r utbild-

ningen fo r olika examina. 

• uppgifter om den studerandes betyg och bedo mning av a mnen/studier. 

• uppgifter om den studerandes na rvaro, fra nvaro och avbrott. 

• disciplina ra a renden som ga ller den studerande. 

• uppgifter om den studerandes fo rva rvande av kunskap. 

• uppgifter om administrativa beslut ga llande den studerandes studier. 

• datumet fo r beviljande av sa dant straffregisterutdrag som kra vs enligt SORÅ-lag-

stiftningen, uppgifter om granskningen av utdraget. 

• uppgifter om den studerandes arbetsplatshandledare (namn, kontaktuppgifter, 

fo retag). 

• uppgifter om den studerandes arbetsplats/ praktikarbetsplats. 

• uppgifter om den studerandes internationella studier. 
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• Till sa rskilda kategorier av personuppgifter som behandlas ho r religio s eller filo-

sofisk o vertygelse (Å lands lyceums studerande fo r arrangerandet av undervis-

ning i religion/livsa ska dning)samt ha lsorelaterade uppgifter (EU:s allma nna 

dataskyddsfo rordning, artikel 9) 

Uppgiftskällor 

• Uppgifter som den registrerade studeranden sja lv har uppgett eller har doku-

menterats av Å lands gymnasiums personal under studietiden, tex studieprestat-

ioner. 

• Uppgifter som den registrerade studerandens va rdnadshavare har uppgett. 

Regelmässig utlämning av uppgifter ur registret 

Uppgifterna i registret la mnas endast ut av orsaker som har lagsto d. Den registre-

rade beho ver inte framfo ra na got uttryckligt fo rbud mot utla mnande av uppgifter. 

Till Å lands statistik och utredningsbyra  o verfo rs a rligen uppgifter i form av ano-

nymiserad statistik. 

Till nationella myndigheter o verfo rs uppgifter fo r att ordna beho righet eller legi-

timitet: Valvira, Traficom. 

Till Å lands ha lso- och sjukva rd ges studerandes kontaktuppgifter (skol-epost 

samt mobiltelefonnummer) fo r genomfo rande av ha lsogranskningar. 

Registeruppgifter o verfo rs inte utanfo r EU eller EES-omra det. 

Principer för skydd av registret 

Merparten av de ansta llda inom Å lands gymnasium har endast tilltra de till en be-

gra nsad del av uppgifterna i registret via databasens webbgra nssnitt Wilma. Beho -

righeten att se uppgifter styrs pa  beho righetsgruppsniva . 

Å ven i databasen Primus styrs beho righeterna pa  gruppniva . Endast en liten del 

ansta llda har o verhuvudtaget beho righet att logga in i databasklienten. Beho righet 

att se eller a ndra uppgifter ges enligt principen att beho righeten a r no dva ndig fo r 

utfo randet av de egna arbetsuppgifterna i enlighet med tja nstebeskrivningen. 

De personer som behandlar uppgifterna omfattas av tystnadsplikt som fortsa tter 

a ven efter att ansta llningsfo rha llandet uppho rt. Registret a r inte anslutet till andra 

personregister. Personalen fa r utbildning i fra gor som ro r sa kerhet och sekretess. 

Fo r att kunna sko ta underha ll, felso kning och utveckling kan programleveranto -

ren ha tillga ng till delar av databasen.  

Leveranto ren fo rvarar registret i ett ISO 27001-certifierat serverutrymme i Fin-

land som a ven uppfyller kraven i GDPR (EU 2016/679). Leveranto ren ansvarar fo r 

uppdateringarna och sa kerhetskopieringen. 

Programmet anva nds via krypterad fo rbindelse, servrarna finns bakom en 

brandva gg och obeho rig a tkomst a r fo rhindrad. 

Rätt till insyn i registret 

Person- och kontaktuppgifter som uppgetts fo rvaras i systemet. Den vars person-

uppgifter finns i registret kan personligen eller skriftligen framfo ra en bega ran om 

granskningsra tt av personuppgifterna till registrets kontaktperson. Granskningsra t-

ten a r personlig. 
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Rätt att ändra och stryka uppgifter i registret 

Felaktiga uppgifter som uppdagas i registret kan till viss del ra ttas i registret av stu-

derande sja lv i samband med la sa rsanma lan eller pa  dennes bega ran av administra-

tiv personal. Personal med ra ttigheter att hantera registret ska utan obefogat dro js-

ma l pa  eget initiativ eller pa  yrkande av den registrerade ra tta, radera eller kom-

plettera en personuppgift som finns i registret och som med ha nsyn till a ndama let 

med behandlingen a r oriktig, ono dig, bristfa llig eller fo ra ldrad. Åv de korrigerade 

uppgifterna sparas endast de ra ttade uppgifterna.  

Om den registrerade missta nker att uppgifterna a r felaktiga kan denne kra va be-

gra nsad behandling eller att inva nda mot behandlingen, varefter uppgifterna ska 

granskas och kontrolleras, och anva ndas fo r det ursprungliga a ndama let tillsatt en 

bedo mning av uppgifternas korrekthet och grunden fo r behandlingen har gjorts. 

Den registrerade har ra tt att framsta lla en bega ran om dataportabilitet. Om en 

sa dan bega ran framsta lls ma ste personuppgiftsansvarige framsta lla en datafil i 

standardformat o ver uppgifter som behandlas baserat pa  avtal eller samtycke till 

den mottagare som den registrerade va ljer. 

Om bega ran om korrigering eller strykning av en uppgift avsla s, fa s vid behov ett 

intyg varav orsakerna till va gran framga r. Till intyget bifogas anvisningar om hur 

beslut i a rendet kan fo ras till pro vning.  

Eventuella klagoma l kan a ven la mnas till Datainspektionen pa  Å land. 


