DATASKYDDSBESKRIVNING – STIPENDIEREGISTER
1. Den registeransvarige
Hans Bang Stiftelsen sr
c/o Advokatbyrå Mitts & Co Ab
Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors
Tel. 09-669895
E-postadress: info@mittslaw.fi
2. Kontaktperson i ärenden angående registret
Lena Mitts
Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors
Tel. 09 669 388
E-post: lena.mitts@mittslaw.fi
3. Registrets namn
Stipendieregister
4. Grund och ändamål för behandling av personuppgifter
Grunden för behandling av personuppgifterna i stipendieregistret är den registrerades
entydiga samtycke.
Personuppgifterna i registret behandlas för följande ändamål:
-

för handläggning av stipendieansökningar
för tagande av beslut om utdelning av stipendier
för utbetalning av stipendier
för inlämnande av till stipendieutdelningen tillhörande skatte- och pensionsanmälan
för statistiska och historiska ändamål

5. Registrets datainnehåll
I stipendieregistret lagras följande information angående stipendiesökande:
-

för- och efternamn
födelsetid
grad eller yrke
tjänst eller uppdrag
hemadress
postnummer och -anstalt
telefonnummer
tjänsteadress
postnummer och -anstalt
telefon, tjänst
e-postadress
forskningsnivå
information om forskningsprojekt

-

institution där projektet genomförs
uppgifter om tjänstledighet
finansiering beviljat av andra organisationer
referenser
kontonummer
information om utdelning av stipendium samt storlek på det utdelade stipendiet

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter lagrade i stipendieregistret är samlade av stipendiesökande personligen.
7. Förvaringstid
Stipendieansökningarna i sin helhet förvaras sex (6) år efter att ansökan inkommit till
stiftelsen. Förvaringstiden grundar sig på stiftelsens lagenliga rapporteringsskyldighet till
myndigheter och pensionsanstalter samt på stiftelsens behov av att samla statistisk- och
historisk information angående ansökningar som inkommit till stiftelsen. Efter detta raderas /
förstörs uppgifterna på behörigt sätt.
Uppgifter angående namnet på sökande som beviljats stipendium samt beviljat
stipendiebelopp lagras i stiftelsen bokslut i tio (10) år efter räkenskapsperiodens utgång i
enlighet med bokföringslagens (1997/1336) 2 kap. 10 §. Efter detta raderas / förstörs
uppgifterna på behörigt sätt.
8. Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU och EES
Uppgifter om namnet på personen som beviljats stipendium, organisation, projektets titel
samt beloppet på det utdelade stipendiet publiceras med sökandes tillstånd på Stiftelsens
hemsida. Uppgifter angående beviljade stipendium utlämnas också till skatteförvaltningen
och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) i enlighet med gällande lagstiftning.
Personuppgifter översänds inte utanför EU och EES.
9. Principer för skydd av registret
Manuellt material förvaras i låsta utrymmen i låsta skåp på advokatbyrå Mitts & Co Oy:s byrå.
Endast namngivna personer har tillgång till materialet.
Elektroniskt material är skyddat med brandmurar, lösenord samt med andra tekniska
metoder. Endast namngivna, behöriga personer har tillgång till materialet. Varje användare
har egna användarnamn och lösenord till datasystemen där uppgifterna lagras. Databaser
och säkerhetskopior av dessa förvaras i låsta utrymmen och endast namngiva personer har
tillgång till dem.
10. Den registrerades rättigheter
10.1 Den registrerades rätt till tillgång
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i
stipendieregistret eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne. En
begäran om att få kontrollera uppgifterna i registret skall göras i enlighet med punkt 11 i

denna dataskyddsbeskrivning. Utövandet av den registrerades rätt till tillgång är i regel
avgiftsfri.
10.2 Den registrerades rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att få oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter
som lagrats i stipendieregistret rättade, raderade eller kompletterade.
En begäran om rättelse eller radering av uppgifter skall göras i enlighet med punkt 11 i
denna dataskyddsbeskrivning.
Den registrerade har också rätt att kräva att behandlingen av den registrerades
personuppgifter begränsas, t.ex. under tiden som den registrerade väntar på att den
personuppgiftsansvariges svar angående den registrerades begäran om rättelse eller
radering av uppgifter.
10.3 Den registrerades rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Den registrerade har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om den
registeransvarige inte i sin verksamhet handlat i enlighet med tillämpliga
dataskyddsbestämmelser.
10.4 Andra rättigheter
Om den registrerades personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades
samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att
meddela den registeransvarige om detta i enlighet med punkt 11.
11. Kontakt
I alla frågor gällande behandling av personuppgifter och i situationer gällande utövande av
den registrerades rättigheter skall den registrerade kontakta den registeransvarige skriftligen
på adressen:
Hans Bang Stiftelsen
C/O Advokatbyrå Mitts & Co Ab
Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors
eller
info@mittslaw.fi
Den registeransvarige kan vid behov be den registrerade klargöra sin begäran skriftligen och
den registrerades identitet kan vid behov bestyrkas innan vidtagande av fortsatta åtgärder.

