
DATASKYDDSBESKRIVNING  i enlighet med de direktiv, vilka stipuleras i personuppgiftslagen och  EU:s 
allmänna dataskyddsförordning per 25.5 2018 rörande  behandling av personuppgifter. 

1.  Den registeransvarige
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland r.f., FO-nr: 0347361-2
Otsvängen 24, 02150 Esbo, Finland 
tfn: +358407225711

2.  Kontaktperson i ärenden gällande registret
Akademisekreterare Åsa Lindberg
tfn: +358407225711, asa.lindberg@stvif.fi

3.  Registrets namn
Register på sökande av understöd och stipendier. 

4.  Ändamål med behandling av personuppgifter
För handläggning och utdelning av stipendier, understöd och pris.  

5.  Registrets datainnehåll
Uppgifter rörande alla sökande: 
Typ av stipendium (Skolstipendium/Forskarstipendium) 
För- och efternamn 
E-postadress
Yrke/Titel/Befattning
Arbetsplats
Projektets namn
Beskrivning av ändamålet jämte budget och tidsplan
Andra stipendier/annan finansiering för samma ändamål
Rekommendation(er) 
Summa som sökes
Av sökande bifogad fil med närmare uppgifter om projektet för vilket stipendium sökes

Uppgifter rörande personer  som erhåller stipendium/understöd: 
Adressuppgifter 
Personsignum
Bankkontouppgifter 

6. Regelmässiga  uppgiftskällor
Uppgifterna i registret erhålls av  sökanden med deras samtycke. Uppgifter om tidigare ansökningar och beviljade
understöd erhålls från det lösenordsskyddade elektroniska ansökningssystemet  för stipendier och understöd.

7.  Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Ansökningar  om  understöd  och  stipendier  får  handläggas  av  föreningens  personal  och
stipendiekommittémedlemmar,  anlitade  sakkunniga och  styrelse,  vilka  alla  åtnjuter  tystnadsplikt.   Alla  beviljade
bidrag till fysiska personer som överstiger 1000€ på årsnivå meddelas till Skatteverket.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Inga uppgifter ur registret lämnas ut till tredje part – inte heller till stater utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9.  Principerna för skyddet av registret
Uppgifterna finns i ett elektroniskt lösenordsskyddat ansökningssystem som upprätthålls av Lyyti Oy  och bevaras
tekniskt  skyddat.  Fysisk  åtkomst  till  uppgifterna  har  förhindrats  genom  passerkontroll  och  andra
skyddsåtgärder. Tillgång till registret har registerhållaren. 



10.  Granskningsrätt samt rätt att kräva rättelse av uppgifter
Den  registrerade  har  rätt  att  granska  sina  egna  uppgifter  i  registret  och  har  rätt  att  få  felaktiga  uppgifter  om
honom/henne korrigerade. Begäran om kontroll och korrigering av uppgifterna skall göras skriftligen och sändas till
kontaktpersonen i punkt 2. 

11 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter
Den  registrerade  har  de  övriga  rättigheterna  enligt  EU:s  allmänna  dataskyddsförordning,  såsom
begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa fall. 


