REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä
/Information
holder

Laatimispäivä

9.5.2018

Nimi

Kaskas Media Oy
Osoite

Mechelininkatu 3d, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. +358 50 3454173
Nimi
2
Airaskorpi
Yhteyshenki- Aurora
Osoite
lö rekisteriä Mechelininkatu 3d, 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
/ Primary
aurora.airaskorpi@kaskasmedia.fi
Contact
3
Skolar Award Applicant Register
Rekisterin
nimi
/Name of
register

4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
/Purpose of
the
information

Henkilötietoja käytetään Skolar Award -tiedekilpailun hallinnointiin, tiedottamiseen sekä suhteiden
hoitoon.

5
Rekisterin
tietosisältö
/Content of
the register

Rekisteri sisältää listattujen henkilöiden organisaation, tittelin, nimen, sähköpostiosoitteen,
puhelinnumeron sekä tiedot tutkijan/tutkimusryhmän tutkimusideasta.

This information is used for the management of Skolar Award, informing and coordinating the
competition.

The register contains the organization, title, name, email address, telephone number and information
of the researcher / research team applying for the Skolar Award.

6 Tietojen
säilytys
/Storage of
the
information

Tietoja säilytetään maksimissaan viisi (5) vuotta. Hakijalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavan
rekisteristä olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

7
Säännönmukaiset tietolähteet
/ Information
sources

Tiedot on kerätty Skolar Award -tiedekilpailuun tulleista hakemuksista osoitteesta
www.apply.skolaraward.com.

The information is stored for a maximum of five (5) years. The applicant has the right to ask for
removal of his/her information from the holder of the information.

Information is gathered from the Slush Track Skolar Science Award applications in
www.apply.skolaraward.com.

8
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin.
Tietojen
säänInformation is not released forward on a regular basis.
nönmukaiset
luovutukset
/ Transfer of
information

9
Tietoja ei siirretä EU tai ETA -alueiden ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
Information is not transferred outside the EU or EEA regions.
ETA:n
ulkopuolelle
/Transfer of
information
outside the
EU or ETA

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.
10
No manual documentation.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
/Rights to view
the
information
within the
register

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat Kaskas Media Oy:n sisäisessä tietojärjestelmässä sekä alustalla
www.apply.skolaraward.com. Tietoja pääsevät tarkastelemaan Skolar Award -työryhmän jäsenet ja
työntekijät, hakemuksia arvioiva esiraati ja tuomaristo sekä tietojen teknisestä käsittelystä vastaava
Twenty Hexagons Oy.
Information is in Kaskas Media Ltd's internal information system and platform
www.apply.skolaraward.com. Information can be viewed by Skolar Award team members and
employees, the estimating pre-jury and jury of Skolar Award, and the technical support team at
Twenty Hexagons Ltd.

