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KOMPETENSCENTER NUOSKA DATASKYDDSMEDDELANDE
Dataskyddslag 2018/1050, EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.
Det här dokumentet specificerar och gå in på detaljer för hur personuppgifter behandlas och
informeras om. I bakgrunden finns Forskningsdata-datagruppens dataskyddsmeddelande som
hittas på addressen: xamk.fi/tietosuojailmoitus.
1. Upprätthållare av register
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
PL 68 (Patteristonkatu 3D)
50101 Mikkeli
Puhelinvaihde 040 655 0555
Y-Tunnus: 2472908-2
2. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
Projektledare Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Osaamiskeskus Nuoska
PL 68 (Patteristonkatu 3 D)
50101 Mikkeli
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608
3. För vilka ändamål samlas personuppgifter in?
Personuppgifter behandlas
• som en del av kompetenscentrets åtgärder och förverkligandet av yrkeshögskolans forsknings-,
utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI-verksamhet)
• som en del av datainsamling för att uppnå ovannämnda mål
• i samarbete med delaktörer med målsättning av delge resultat om projektets verksamhet samt i
forskningssyfte
4. I vilket syfte behandlas mina personuppgifter?
Den rättsliga grunden är allmänt intresse (forskning- och utvecklingsverksamhet) och
registrererades samtyckte. Personuppgifter behandlas även i samband med anmälan till
evenemang och tillställningar.
5. Forskningens eller projektets namn, karaktär, längd, personal
Kompetenscenter Nuoska - Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar, 1.4.2020–31.3.2024
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela (Projektledare)
Sanna-Mari Pöyry, Heikki Kantonen, Ville Eerikäinen, Veronica Hellström (FUI-specialist)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Osaamiskeskus Nuoska
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Patteristonkatu 3D, 50101 Mikkeli
förnamn.efternamn@xamk.fi
Därtill kan personuppgifter behandlas av projektets övriga delaktörer och annan personal som
jobbar inom kompetenscentret.
5. Delaktörer inom projektet och ansvarsfördelning
Kompetenscenterarbetet förverkligas i samarbete med Föreningen för förebyggande
rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland
rf, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna,
Vanda stad, Nuorisotutkimusseura rf, Åbo Academi. Xamk/Juvenia är kompetenscentrets
huvudman.
Delaktörerna behandlar enkäternas svar och material som innehåller personupgifter för att få bild
av projekthelheten och för att uppfylla projektets gemensamma målsättningar.
6. Hurdan information behandlas som berör mig?
Personupgifter som behandlas är namn, titel, ort, bakgrundsorganisation, telefonnummer, epostadress.
7. Från vilka källor samlas mina personuppgifter in?
Personupgifter samlas in direkt från registerade, all information som sparas fås genom
förfrågningar som skickas till deltagarna.
8. Överlämnas personuppgifter till tredje part?
Från registret överlämnas inte personuppgifter till tredje part.
9. Behandlas mina personuppgifter utanför EU eller ETA?
Xamk använder molntjänsterna (Teams och OneDrive) som lagringsutrymme. Microsoft kan
överföra information som har sparats eller säkerhetskopior till områden utanför EU eller ETA.
Microsofts säkerhetsutlåtande finns på addressen: https://privacy.microsoft.com/fiFI/privacystatement
10. Hur länge lagras mina personuppgifter?
Personuppgifter lagras så länge som bruksbehovet är aktuellt. Personuppgifter lagras i enlighet
med finansiärens tidtabell för arkivering. Projektmaterial och data, som kan innehålla
personuppgifter, arkiveras enligt Xamks praxis i 10 år. Registerade har rätt att få sina
personuppgifter raderade. Person har rätt att dra tillbaka sitt samtyckte att använda
personuppgifter, varvid detta betecknas i hens personuppgifter i systemet.
11. Hur skyddas mina personuppgifter?
Uppgifterna lagras i datasystemet. Användarna har personliga användaruppgifter för
identifikation. Tillgång till datasystemets uppgifter handhas endast av registerhållarens personal
för vilka uppgiften ingår i arbetsbeskrivningen.
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12. Hur kan jag använda mina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen?
Registerrättigheter finns närmare beskrivna i Forskningsdatagruppens dataskyddsmeddelande
(xamk.fi/tietosuojailmoitus)
Registrerade kan rikta samtliga förfrågningar som gäller den här forskning till kontaktpersonen
nedan.
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
Projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juvenia
Osaamiskeskus Nuoska
Patteristonkatu 3D
50101 Mikkeli
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

