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Registerförare
Nordisk kulturkontakt
1095646-0
PB 231
00171 Helsingfors
program@nordiskkulturkontakt.org
www.nordiskkulturkontakt.org
Kontaktperson i ärenden gällande registret
Johan Theman
Administrativ chef
johan.theman@kulturkontaktnord.org
Tfn +358 10 583 1002
Registrets namn
Rimbert
Ändamål med behandlingen av personuppgifter
Register över bidragsansökare:
För behandling av ansökningar om stöd som är riktade till stödprogrammen som administreras Nordisk
kulturkontakt.
Register över bidragsmottagare:
För utbetalning och uppföljning av beviljade bidrag samt för anmälningar om bidrag till myndigheter.
Registrets datainnehåll
Obligatoriska personuppgifter för inlämning av ansökan:
- uppgifter som identifierar den sökande (t.ex. namn, adress, telefon, e-postadress, personsignum/FOnummer)
Den sökandes egna uppgifter om sig själv, exempelvis:
- matrikel eller meritförteckning
- andra dokument och uppgifter som den sökande har bifogat till stöd för ansökan
- eventuella rekommendationer som skaffats med den sökandes samtycke
- kontonummer (endast om bidrag beviljats)
- övriga uppgifter som behövs för ansökan och rapportering för beviljade bidrag
Regelmässiga informationskällor
Den sökanden lämnar själv in uppgifter som anknyter till ansökan och rapporter för bidrag.
Regelmässigt utlämnande av uppgifter
- Ansökningarna behandlas av Nordisk kulturkontakts personal samt externa sakkunniga.
- Uppgifter kan i enlighet med Personuppgiftslagen (523/1999) 24§ lämnas ut åt främst till
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- Uppgifter tillhörande beviljade ansökningar kan lämnas ut:
 I publikationer och rapporter
 På Nordisk kulturkontakts webbsida (www.nordiskkulturkontakt.org)
 Sociala medier
 I Nordisk kulturkontakts nyhetsbrev
Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter utlämnas inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Principer för skydd av registret
Ansöknings- och personuppgifter hanteras så att man inte kränker sökandens personliga integritet.
Uppgifter och handlingar hanteras enbart av dem vars uppgifter kräver det. De som behandlar uppgifterna
har sekretessplikt och endast namngivna personer med lösenord har tillgång till registret.
Förbindelsen till webbportalen för sökande/bidragsmottagare är skyddad genom SSL-kryptering.
Registret förvaras i en Nebula Cloud 9 -molntjänst vars säkerhet är baserad på industristandarder som PCIDSS. Administrativ lösenordskyddad åtkomst till registret ges endast åt namngivna personer.
Granskningsrätt
Var och en har rätt att kontrollera sina egna uppgifter i registret. Begäran om att få utlämnat
informationen ska göras skriftligt och den skall vara undertecknad av den som ber att få utlämnat sina
uppgifter.
Begäran skall adresseras till:
Nordisk kulturkontakt
Johan Theman
Administrativ chef
PB231
FI-00171 Helsingfors
Alternativt skannat per e-post: johan.theman@nordiskkulturkontakt.org
Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Om den registrerade vill korrigera en felaktig uppgift i registret skall en specifik begäran om detta riktas till
Nordisk kulturkontakt på e-postadressen: program@nordiskkulturkontakt.org.
Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter
Nordisk kulturkontakt kan genomföra opinionsundersökningar bland de sökande och bidragsmottagare
med syftet att förbättra kvaliteten av sitt ansökningssystem och sin service gentemot de sökande.
I enlighet med 30 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätten att förbjuda Nordisk kulturkontakt
att kontakta dem i detta syfte. Den registrerade skall i sådant fall skicka en begäran om att inte bli
kontaktad per e-post till adressen: program@nordiskkulturkontakt.org.

