PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR SVENSKA
FORSKNINGSINSTITUTET I ISTANBUL
(For information in English, see below)
Vem är ansvarig för personuppgifter?
Den ideella föreningen Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, hädanefter SFII, är genom sin
styrelse ansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för SFII:s
verksamhet. SFII har som huvudsakligt ändamål att främja svensk och nordisk forskning om
Turkiet och östra medelhavsregionen samt andra regioner som språkligt, kulturellt eller
historiskt har anknytning därtill. Verksamheten bedrivs främst vid SFII:s lokaler i Istanbul,
Turkiet. Verksamheten är huvudsakligen anslagsfinansierad via statliga medel.
Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter: SFII, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm.
Telefon 08-662 7570. E-post: sfii@medelhavsinstituten.se
För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
För att SRII ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten. SFII behandlar och är ansvarig för hantering av personuppgifter
som sker för nedan angivna ändamål och med stöd av och i enlighet med
Dataskyddsförordningen, GDPR:
-

-

Hantering av medlemskap i SFII:s styrelse, forskarkollegium och programråd
SFII föreningsadministration av fastigheter, anställda och personal
Deltagande i SFII:s aktiviteter såsom föreläsningar, seminarier och utbildningar
Ansökningar om bidrag och stipendier
Kontakter och kommunikation med SFII
Besök på SFII:s hemsida
Publicering av material på SFII:s hemsida och sociala medier
Utskick av nyhetsbrev och skrifter kopplat till SFII:s verksamhet till medlemmar. För
utskick utanför medlemskretsen krävs samtycke genom att exempelvis prenumerera på
nyhetsbrev.
Biblioteksverksamhet

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
SFII är en ideell förening vars verksamhet utgår från medlemskap i styrelse, programråd och
forskarkollegium. SFII har för genomförande av sin verksamhet lokaler och anställda. Rättslig
grund för behandling av personuppgifter utgörs således huvudsakligen av avtal samt i mindre
utsträckning rättslig förpliktelse och samtycke.

Vilka slags personuppgifter behandlas?
De personuppgifter som SFII behandlar utgörs av namn, kontaktuppgifter och ibland
affiliering. Vid administration av anställda tillkommer ytterligare uppgifter.
Hur länge lagras personuppgifterna?
SFII gör regelbundet en bedömning av om ändamålet med behandling av personuppgifterna
kvarstår eller hur länge uppgifterna måste lagras enligt lag. Om inte ändamålet kvarstår och
det saknas rättslig grund kommer uppgifterna att raderas.
Sker överföring utanför EU/EES d.v.s. tredjeland?
Viss av ovan nämnd hantering av personuppgifter äger rum i SFII:s lokaler i Istanbul,
Turkiet, eller överförs mellan Sverige och Turkiet. Det avser främst personuppgifter om
mottagare av stipendier och resebidrag för vistelse vid SFII i Istanbul, samt personuppgifter
relaterade till medlemskap i SFII:s styrelse, forskarkollegium och programråd.
Lämnas personuppgifter vidare?
SFII säljer aldrig personuppgifter till tredje part och nyttjar inte direktreklam och annan
marknadsföring för kommersiella syften. SFII kan dela personuppgifter (namn och
kontaktuppgifter) till vänföreningen för SFII för utskick av skriften Dragonen (1 ggn/året)
baserat på medlemskap i styrelse, programråd och forskarkollegium. SFII har inget uppdrag
som innebär personuppgiftsbehandling till extern entitet och således saknas
personuppgiftsbiträden och avtal om sådana.
Hur fungerar dataskyddet?
SFII ser kontinuerligt över IT-säkerheten och dataskyddet och personuppgifter hanteras
enbart utifrån behov av att fullgöra verksamheten och därmed sammanhängande
arbetsuppgifter. IT och datastöd utförs av DPE Office Network Support AB och FuTek. Vid
en personuppgiftsincident sker en anmälan till Dataskyddsinspektionen inom 72 timmar.
Vilka rättigheter har enskilda individer?
I de fall SFII behandlar personuppgifter har den enskilda individen vissa rättigheter. Det
handlar bl.a. om rätten att få ett registerutdrag och att få uppgifter korrigerade eller raderade.
Mer information om den enskildes rättigheter återfinns här:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registreradesrattigheter/

Denna personuppgiftspolicy fastställdes den 24 september 2018 och kan komma att
uppdateras. Mer och utförlig information om dataskyddsförordningen (GDPR) återfinns på
Dataskyddsinspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/

DATA PROTECTION POLICY OF THE
SWEDISH RESEARCH INSTITUTE IN ISTANBUL
(English summary)
The Swedish Research Institute in Istanbul (SRII) aims at promoting academic research on
Turkey, the Middle East and Central Asia, particularly in the Humanities and Social
Sciences. The Institute has its main premises and activities in Istanbul, located on the same
ground as the Consulate General of Sweden in Istanbul. The institute organizes and hosts
conferences, workshops, seminars and courses as well as lectures. The Institute awards both
small and large scholarships for students and researchers.
In fulfilling this aim the Institute is abiding by the General Data Protection Regulation
(GDPR). Further information on data protection is found here
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/dataprotection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
Contact details to the Institute in Stockholm:
SFII, Skeppargatan 8, SE-114 52 Stockholm. Phone +46 (0)8-662 7570. Email:
sfii@medelhavsinstituten.se
And in Istanbul:
Visiting address: Istiklal Caddesi 247, Tünel – Beyoglu, ISTANBUL
Postal address: P.K. 125 Beyoglu, TR-344 33 ISTANBUL
Phone: 90 212 252 41 19, Fax: +90 212 249 79 67

