
     DATASKYDDSBESKRIVNING 
    Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 § 
Läs ifyllningsanvisningarna för ifyllandet 
av beskrivningen. Använd vid behov bilagor. 

Datum för uppgörande  
2.11.2012 

 
 
1a 
Den register- 
ansvarige 

Namn 

Åbo datatekniska forskning- och utbildningscentrum TUCS 

Adress 

Joukahainengatan 3-5 B, 6. våningen, 20520 Åbo 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

+358-2-2154204, tucs@abo.fi 

2 
Kontakt- 
person i  
ärenden 
gällande 
registret 

Namn 

Irmeli Laine 
Adress 

Joukahainengatan 3-5 B, 6. våningen, 20520 Åbo 

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) 

+358-2-2154204, irlaine@abo.fi 

3 
Registrets 
namn 

TUCS GP Alumni, Students and Supervisors 

4 
Ändamål 
med behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 
 
 
 
 
 
 

Registret är en personmatrikel nämnd i Lagen av Personuppgifter, 4. kapitel, 17 paragraf, i vilken 
faktorn som anknyter de registerade är inom TUCS Graduate Programme (tidigare “TUCS Graduate 
School”) genomfört filosofidoktorexamen (PhD), eller handledning inom detta program. 
 
 
 

5 
Registrets 
datainnehåll 

Registret innehåller personens namn, forskningsområde, titel och sammanfattning eller projektplan 
av avhandlingen, intagningsdatum, eventuell disputationsdatum, handledare/studentrelation, uppgift 
om TUCS-financiering, uppgift om avlagd examen, listan av vetenskapliga publikationer, nuvarande 
position och eventuell adress till hemsidor och e-postadress. 

6 
Regelmässi- 
ga uppgifts- 
källor 

TUCS personal samlar in uppgifter vid sidan om sina andra funktioner, samt reviderar uppgifterna en 
gång om året. Om ändringar i registrets uppgifter kan man informera TUCS personal. 
 
Listan av publikationer utkommer automatiskt från TUCS publikationsdatabas. 
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7 
Regelmäs- 
sigt utläm- 
nande av 
uppgifter 

Registrets uppgifter publiceras på TUCS www-sidor. 

8 
Översändande 
av uppgifter 
utanför EU 
eller EES 
 

Www-sidorna som innehåller registeruppgifter är också synliga utanför EU och EES. 

9 
Principerna 
för skyddet 
av registret 

A Manuellt material 

Registret, eller delar av det, sparas inte manuellt. 

B ADB-register 

Registret förvaras I databasservern som stödjer www-sidorna. Servern bevakas av normala 
säkerhetsåtgärder såsom brandmur och säkerhetsprinciper gällande användarnamn och lösenord. 
Serverns säkerhetskopior är kopplade bara för sparande och eventuell returnering av dessa. All 
datautrustning befinner sig i låsta utrymmen. 

10 
Gransknings- 
rätt 

Huvudsakligen har alla rätt att kontrollera sina uppgifter som finns sparade i personregistern. 
Uppgifterna är offentligt synliga på TUCS www-sidor. 

11 
Rätt att kräva 
rättelse av 
uppgifter 
 

Felaktiga uppgifter korrigeras omedelbart. Korrigeringar skall skickas med e-post till adressen 
tucs@abo.fi. 

12 
Övriga rättig- 
heter med 
anknytning 
till behand- 
ling av per- 
sonuppgifter 

     

 



 


