DATASKYDDS- OCH REGISTERBESKRIVNING
1. Personuppgiftsansvarig
Namn:
FO-nummer:
Postadress:

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf.
0116769-7
PB 20
00521 Helsingfors

2. Registrets namn
Stipendiesystemet för OAJ:s arbetshälsofond.

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson
Kontaktperson:

fondens ombud, utvecklingsdirektör Jari Cavernelis

E-postadress:

jari.cavernelis@oaj.fi

Telefonnummer:

050 5724583

4. Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in används för behandling av bidragsansökningar och
beviljade stipendier/bidrag, för kommunikation och för möjliggörande och utveckling av
uppföljningen av funktionaliteten av den elektroniska tjänsten. I registret lagras uppgifter
som anges i bidragsansökningarna och uppgifter som anknyter till utbetalning av beviljade
bidrag och till framskridandet av och slutrapporten om en undersökning eller ett projekt.
I systemet lagras kontaktuppgifter för den bidragssökande, arbetsgruppens medlemmar
och den sökandes referenser. Dessa uppgifter samlas in från de som söker
stipendium/bidrag.
Utöver detta samlar man in utbetalnings- och betalningsuppgifter om
stipendierna/bidragen, information om den sökandes beteende i stipendieportalen och
tekniska uppgifter som anknyter till användningen, såsom loggfiler. Dessutom samlar man
systemets interna kommunikation mellan den registrerade och den
personuppgiftsansvarige.
Förvaringen och behandlingen av den bidragssökandes uppgifter grundar sig på den
sökandes samtycke. Även registreringen av andra registrerade grundar sig på
personernas samtycke. Den sökande ska kontrollera med referensen att dennes uppgifter
kan antecknas som referens i systemet.

För att ansökan ska godkännas för behandling förutsätter man att den sökande anger
personuppgifter på ansökningsblanketten och dess bilagor. Om tillräckliga personuppgifter
inte anges kan ansökan bli obehandlad.

5. Grupper som behandlar personuppgifterna
Personuppgifterna behandlas av fondens ombud, utvärderare som fonden har separat
utsett, referenser som den sökande har utsett, OAJ:s presidium och styrelse, personer
som ger tekniskt stöd, utsedda användare som svarar för utbetalningen och revisorer.
Uppgifterna visas endast i den omfattning som är nödvändig för behandlingsgruppens
verksamhet.

6. Skydd av registret
Rätt att använda registret förutsätter ett personligt användarnamn. Administratören
fastställer även nivån för den nyttjanderätt som beviljas användare. Inloggning på
systemet förutsätter ett personligt lösenord. Användningen av registret och inloggningarna
övervakas.
Uppgifterna samlas i tjänstens databaser som är skyddade med brandmurar och andra
tekniska metoder. Databaserna är belägna i låsta och övervakade lokaler, och endast
vissa på förhand utsedda personer har tillgång till uppgifterna.

7. Personuppgifternas lagringstid
Uppgifterna lagras endast den tid som är nödvändig för genomförandet av ovan
definierade syften och alltid inom de ramar som fastställs i gällande lag, såsom
bokföringslagen.
När det inte finns ett lagenligt behov att förvara uppgifterna raderas de eller görs
oigenkännliga genom att på ett oåterkalleligt sätt ändra dem till ett format som det är
omöjligt att identifiera en enskild person från.
Användarnas användarnamn och personuppgifterna i anknytning till dessa
•

Användarnamn förvaras om användaren vid något skede har lämnat in
ansökningar. Om man märker att användarnamnet inte har använts raderas det från
systemet.

Halvfärdiga ansökningar
•
•

Den sökande kan själv radera halvfärdiga ansökningar.
Fonden raderar halvfärdiga ansökningar om beviljande av stipendier eller
statistikföring inte kräver att de förvaras.

Utbetalningsuppgifter
•

Uppgifterna förvaras den nödvändiga tiden, med beaktande av
myndighetsmeddelanden och eventuella revisioner.

Meddelanden
•

Meddelanden som gäller en ansökan raderas när ansökan raderas.

8. Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv
Användarnas användarnamn
Som sökanden/mottagaren av stipendiet/bidraget kan du logga in på systemet och se alla
uppgifter som du har angett och som finns i registret genom att öppna
ansökningsblankettens förhandsgranskning. Dina aktuella kontaktuppgifter kan du se och
uppdatera under Inställningar –
Personuppgifter
Du har rätt och skyldighet att korrigera felaktiga uppgifter. Om du har begäran eller frågor
gällande detta kan du kontakta fondens ombud med ett internt meddelande i systemet.
Du har dock inte rätt att granska bedömningsuppgifter om en sparad ansökan eller
uppgifter som har samlats in för statistiska ändamål.
Du har rätt att återkalla ansökan, och då bedöms ansökan inte. Om ett beslut om ansökan
redan har fattats kan inte alla uppgifterna i ansökan raderas från systemet. Du kan
överföra din ansökningsblankett elektroniskt i PDF-format från systemet till dig själv.
Du har också rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om du anser att
personuppgifterna har behandlats felaktigt.

9. Överlämnande av uppgifter
Information om stipendier/bidrag som har betalats ut till fysiska personer överlämnas till
Skatteförvaltningen.
De sökande som beviljats stipendier/bidrag, stipendiernas/bidragens mängder och
eventuellt även undersökningens/projektets sammanfattningar kan publiceras på
fondens/OAJ:s webbplats och i årsberättelsen. Samtycke till detta begärs på
ansökningsblanketten.

