DATASKYDDSBESKRIVNING

DATA PROTECTION POLICY

Doktorandföreningen vid Åbo Akademi rf.

PhD Student Association at Åbo Akademi University rf.

1. Principer för skydd av personuppgifter vid Doktorandföreningen för Åbo Akademi

1. Principles for protection of personal information at the PhD
Student Association at Åbo Akademi University

Doktorandföreningen vid Åbo Akademi (föreningen) har förbundit sig till att
skydda integriteten hos föreningens medlemmar och hos de som anhåller
om medlemskap i föreningen och deltar i föreningens aktiviteter.

The PhD Student Association at Åbo Akademi University (Association) has
committed to protecting the integrity of its members and persons applying
to become members of the Association and participating in its activities.

Denna dataskyddsbeskrivning redogör hur doktorandföreningen samlar in
och behandlar personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all
information som kan kopplas till en enskild individ.

This data protection policy describes how the PhD Association collects and
uses personal information. “Personal information” refers to all information
that can be connected to a specific individual.

Om du inte godkänner innehållet i föreningens dataskyddsbeskrivning
rekommenderas det inte att du överlämnar dina personuppgifter till
doktorandföreningen.

If you do not agree with the content of this privacy policy, it is not
recommended that you give your personal information to the PhD
Association.

2. Varför behandlar föreningen personuppgifter?
Doktorandföreningen vid Åbo Akademi har olika anledningar till att
behandla dina personuppgifter. Behandlingens rättsliga grund baserar sig
på samtycke av de registrerade, d.v.s. föreningens medlemmar eller
personer som anhåller om medlemskap ger föreningen rätten att behandla
personuppgifter i följande sammanhang:


Föreningen behandlar personuppgifter i syfte att granska
medlemmarnas studiestatus enligt de krav som ställs av
föreningens stadgor.



Kommunikation till medlemmar om föreningens verksamhet och
samarbete med olika organisationer



I samband med arrangemang kring evenemang som föreningen
arrangerar eller koordinerar.

3. Vilka personuppgifter samlar föreningen?

2. Why does the Association use personal information?
The PhD Association at Åbo Akademi University has different reasons for
using your personal information. The legal right to use personal information
relies on explicit consent of the registered person. In other words, members
of the association or persons applying for membership consent to the
association using personal information for the following:


The Association uses personal information to check the status of
members studies according to the constitution of the Association.



Communication to members via newsletters on activities organized
by the Association, cooperating organisations as well as other
activities and information that are deemed of interest for the
members of the association.



In conjunction with arrangements relating to events that the PhD
Association organizes or coordinates.

3. What personal information does the association gather?
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Doktorandföreningen kan samla in sådana personuppgifter som är
nödvändiga med tanke på de användningsändamål som presenteras i
denna dataskyddsbeskrivning.
Personuppgifter kan samlas in i samband med anhållan om medlemskap i
föreningen, för kommunikation till föreningens medlemmar, anmälning och
deltagande i evenemang som föreningen organiserar eller koordinerar
samt enkäter till doktorandstuderanden angående aktuella teman som
föreningen behandlar.

The PhD Association can collect personal information that are necessary
in relation to the uses specified in this privacy policy.
Personal information can be collected when a person is applying for
membership in the Association, for communication to its members, when
signing up and participating in events that the Association organizes or
coordinates and through surveys conducted by the association in relation
to relevant themes discussed by the association.

Största delen av uppgifterna samlar vi in direkt från dig, men en del
uppgifter behövs för att kontrollera om du är berättigad att vara medlem i
föreningen. Dessa kan samlas in från Åbo Akademi (punk 3.2).

The bulk of information is collected directly through you, but some
additional information is needed to make sure that you are eligible to be a
member of the association. This information can be collected through Åbo
Akademi University (section 3.2).

Doktorandföreningen samlar inte in uppgifter om personbeteckning av sina
medlemmar. Föreningen samlar inte in och behandlar inte sådana
personuppgifter som enligt EU:s dataskyddsförordning klassas som
’särskilda personuppgiftskategorier’, d.v.s. uppgifter om religiös
övertygelse, hälsa och politiska åsikter.

The PhD Association does not collect information on social security
numbers from its members. The Association does not collect personal
information that is classified as ‘special category data’ according to the EU
General Data Protection regulation, i.e. information on religious beliefs,
health or political opinions.

3.1. Uppgifter som du själv överlämnar åt föreningen
I samband med att du anhåller om medlemskap i föreningen eller anmäler
dig till evenemang ber föreningen dig om vissa nödvändiga uppgifter. Till
dessa uppgifter för bland annat följande:




Kontaktinformation; namn, hemort och e-postadress
Uppgifter om doktorandstudierna; fakultet, ämne och studiernas
status, avhandlingens rubrik
Övrig information; föredraget kommunikationsspråk

I samband med evenemang som ordnas av föreningen kan även andra
uppgifter än de ovannämnda samlas in. Orsak och användningsändamål
ska då presenteras skilt och tydligt som komplement till punkterna 3.1 i
detta dokument.

3.2. Personuppgifter som lämnats ut till föreningen

3.1. Information that you give the association
When applying for membership to the Association or signing up for events
the Association asks for some necessary information. Among other things
the Association asks for the following:




Contact information; name, place of residence and e-mail
Information on PhD studies; faculty, subject and the status of
studies
Other information; preferred language of communication

In conjunction to events that are organized by the Association other
information than the types stated above can be collected. The reason and
purpose needs to then be stated separately and clearly as a
complementary addition to sections 3.1 in this document.

3.2. Personal information acquired from other sources

Föreningen övervakar att villkoren på medlemmar som ställs av
föreningens stadgor tillämpas. Huvudsakligen förlitar sig föreningen till
den information som föreningens medlemmar själva meddelar.

The Association controls that the eligibility criteria set on members
according to the constitution of the Association are applied. Primarily the
Association relies on the information provided by Members themselves.

Doktorandföreningen kan ta emot information om doktorandstuderandes
status som studerande från Åbo Akademi, förutsatt att det stämmer

The PhD Association can receive information on the status of studies of
PhD students from Åbo Akademi University, provided it is in line with the
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överens med Åbo Akademis policy. I sådana fall kan doktorandföreningen
vid Åbo akademi inte redigera uppgifter i Åbo Akademis studentregister.

4. Lämnar föreningen ut personuppgifter till utomstående?
Doktorandföreningens princip är att inte överlämna personuppgifter till
tredje parter eller för kommersiella syften. Information som förvaras i
Microsoft O365 molntjänst ägs av föreningen (punkt 6). Föreningen
använder endast Microsoft molntjänster som förvarar information inom EU
(länken för till den engelska webbsidan för Microsoft Office Enterprise).
I sådana tillfällen där föreningen samarbetar med andra organisationer
kring ärenden som gäller föreningen eller evenemang, kan dessa
samarbetsparter få tillgång till medlemmars personuppgifter enligt behov.
Dessa uppgifter får dock endast användas för de användningsändamål
som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Doktorandföreningen
förpliktar även samarbetsparter att inte lämna ut personuppgifter och att
vidta tillräckliga åtgärder för att trygga säkerheten av de personuppgifter
som de fått tillgång till.

5. På vilket sätt ser föreningen till att uppgifterna är aktuella?

University’s policy. In such instances the PhD Association at Åbo
Akademi University can not alter information in the student registry at Åbo
Akademi University.

4. Does the Association give out information to outside parties?
The principle of the Association is not to surrender personal information to
third parties or for commercial purposes. Information stored in the
Microsoft O365 cloud service is owned by the Association (see section 6).
The association only uses Microsoft cloud services that store data in the
EU (link directs to the Microsoft Office Enterprise web site).
In such instances where the Association is cooperating with other
organisations regarding themes relevant to the Association or its activities,
these cooperative parties can be provided access to personal information
of Members as needed. However, this information can only be used for the
purposes stated in this privacy policy. The Association obliges cooperative
partners not to surrender personal information and to take appropriate
measures to secure the information provided.

5. How does the Association make sure the information is
accurate?

Doktorandföreningen vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten
av de personuppgifter som föreningen har genom att radera onödiga
uppgifter och uppdatera föråldrad information.

The PhD Association takes reasonable measures to ensure the validity of
the personal information that the Association stores by deleting
unnecessary information and updating outdated information.

Observera att det är den enskilda medlemmens uppgift är att uppdatera de
personuppgifter du har lämnat till föreningen, om uppgifterna ändras. Detta
görs genom att meddela om ändringar till medlemssekreteraren.
Kontaktuppgifter hittas i sista punken av denna dataskyddsbeskrivning.

Observe that it is the role of individual members to update the personal
information that you have provided the Association, if they change. This is
done by informing the Membership Secretary. Contact details are found in
the final section of this policy brief.

6. Vad gör föreningen för att skydda personuppgifter?
Doktorandföreningen
är
noggrann
med
dataskyddet
och
informationssäkerheten i föreningens dagliga arbete, kommunikation samt
planering och koordinering av evenemang.

6. What does the Association do to protect personal
information?
The PhD Association is careful with data protection and data privacy in its
day-to-day work, communication as well as planning and coordination of
events.
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Föreningen bevarar personuppgifter i olika format, beroende på
användningsändamål. De registrerade uppgifterna bevaras i Microsoft
O365 molntjänst (länken för till den svenska webbsidan för Microsofts
Säkerhetscenter). Åtkomsten till personregister är skyddat med lösenord
och tillgången är begränsad till medlemmarna i föreningens styrelse.

The Association stores personal information in different formats,
depending on the purpose it is collected for. The registered information is
stored in Microsoft O365 cloud service (the link directs to the Microsoft
Security Center English web page). Access to the registry is password
protected and is restricted to the board members of the Association.

Vid behov kan specifik information delas med andra parter för de syften
som specificeras i punk 4 av denna dataskyddsbeskrivning.

If needed specific information can be share with other parties according to
the purposes stated in section 4 in this privacy policy.

7. Hur lång tid sparar föreningen personuppgifter?
Doktorandföreningen sparar dina uppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt att verkställa de syften som nämns i denna dataskyddsbeskrivning. Föreningen raderar dina
personuppgifter när grunden för behandlingen av uppgifterna har upphört.

8. Vilka rättigheter har du?
Enligt lag har du rätt till insyn i de uppgifter som föreningen har samlat in
om dig. Dessutom har du rätt att kräva att felaktiga, ofullständiga, onödiga
eller föråldrade uppgifter ska rättas eller raderas.
Du kan utöva din rätt genom att skicka föreningen en skriftlig begäran till
de kontaktuppgifter som anges nedan (punkt 9).

9. Vem är ansvarig för personuppgiftsregiser och vem kan du
kontakta?
Doktorandföreningen
vid
Åbo
Akademi
är
registeransvarig.
Personuppgifteregistren som uppehålls av föreningen förvaltas av
medlemssekreteraren för föreningen som kan kontaktas per e-post via
doktorandforeningen@abo.fi.

7. How long will the Association store personal information?
The PhD Association stores your information according to applicable law
and only as long as it is necessary to execute the purposes that are stated
in this privacy policy. The Association deletes your information once the
reasons for use no longer exists or is applicable.

8. What rights do you have?
According to law, you have the right to see what personal information the
Association has collected on you. You also have the right to demand that
wrong, incomplete, unnecessary or outdated information is corrected or
deleted.
You can exercise your right by sending the Association a written request
to the contact details provided below (section 9).

9. Who is responsible for the register on personal information
and who can you contact?
The PhD Association at Åbo Akademi University is responsible for the
registry. The registries of personal information, which are kept by the
Association are managed by the Associations Membership Secretary who
can be reached through e-mail via doktorandsforeningen@abo.fi.
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