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Registerbeskrivning
Den här registerbeskrivningen gäller för personregistret som består av
prenumerationslistorna för Digivisio 2030 -projektets nyhetsbrev.
Registerbeskrivningen är upprättad 27.4.2022.

1. Namnet på registret
Personregistret för Digivisio 2030 -projektets nyhetsbrev.
2. Registeransvarig
Parterna i projektet Digivisio 2030 tillsammans (finländska högskolor).
3. Kontaktpunkter
På uppdrag av de finländska högskolorna CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
("CSC"), projektbyrån för projektet Digivisio 2030 (digivisio@csc.fi).
4. Syfte med att föra registret och den rättsliga grunden för behandlingen
I Digivisio 2030 -projektet bygger alla finländska högskolor tillsammans upp ett
hållbart ekosystem för framtida lärande där alla kan lära sig lättare och flexiblare
samt samla på sig sin kompetens i en föränderlig värld. Framstegen i projektet
kommer att tillkännages bl. a. genom nyhetsbrev som kan prenumereras på
webbplatsen digivisio2030.fi.
Digivisio har åtagit sig att uppfylla kraven i dataskyddslagstiftningen vid
behandling av personuppgifter. Syftet med behandlingen av personuppgifter är
att informera om projektets framsteg samt att utveckla och analysera
kommunikationen. Behandlingen av personuppgifter i personregistret för
Digivisios nyhetsbrev baseras på den registrerades samtycke.
Det är möjligt att prenumerera på nyhetsbrevet på webbplatsen digivisio2030.fi
och i samband med prenumerationen kommer personen att tillfrågas om
samtycke till behandling av personuppgifter.
5. Registrets datainnehåll
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Med personens samtycke lagras följande uppgifter i personregistret för Digivisions
nyhetsbrev:
●

Personens förnamn och efternamn

●

Personens e-postadress

●

Organisationen som personen representerar (ej obligatorisk uppgift)

6. Datakällor för personuppgifter
Vi får uppgifter från
●

den registrerade själv

Vi får endast samla in och uppdatera personuppgifter från offentliga
informationskällor för de syften som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.
7. Informationssystem som används för behandling av personuppgifter
Uppgifterna i personregistret för Digivisions nyhetsbrev behandlas i CSCs
nyhetsbrevstjänst Postiviidakko.
8. Regelbundet utlämnande av uppgifter och överföring av information utanför
EU och EES
Uppgifter lämnas inte regelbundet ut till andra parter.
Uppgifterna kan också överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES.
Uppgifterna överförs inte till USA utan uttryckligt samtycke från de registrerade.
10. Lagringsperiod för personuppgifter
Digivisio 2030 -projektet pågår i tio år (2020-2030). Det personliga registret för
Digivisio 2030-nyhetsbreven och informationen däri kommer att lagras i registret
under projektets varaktighet, varefter uppgifterna raderas.
Vid fastställandet av lagringsperioden har bl. a. följande bestämmelser beaktats:
EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”, 2016/679)
Dataskyddslag (1050/2018)
11. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få bekräftelse från den registeransvarige om hens
personuppgifter behandlas eller inte. Därtill har den registrerade rätt att få
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tillgång till personuppgifter som rör hen samt rätt att granska och ta emot kopior
av de personuppgifter som lagras i registret.
Den registrerade har också rätt att korrigera och radera uppgifter. I enlighet med
dataskyddsförordningen ska den registeransvarige svara på den registrerades
begäran om utövandet av rättigheterna en månad efter mottagandet av
begäran.
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har lagrats i
personuppgiftsregistret.
Du har rätt att klaga hos dataombudsmannen.
12. Vem kan du kontakta? Alla kontakter och begäran gällande den här
beskrivningen ska göras skriftligen eller personligen till den kontaktpunkt som
anges i avsnitt två (2).
13. Automatisk profilering och beslutsfattande
Uppgifterna i personregistret för nyhetsbreven i Digivisio -projektet används inte
för automatiskt beslutsfattande eller profilering.
14. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Ändringar i den här beskrivningen presenteras som daterade. Vi kan meddela dig
via e-post om alla väsentliga ändringar.
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