Information om hur personuppgifter hanteras inom SNIC
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Hantering av personuppgifter
SNIC är en nationell e-infrastruktur vars värdorganisation är Uppsala universitet. Uppsala
universitet är personuppgiftsansvarigt för för information som hanteras inom SNICkonsortiet, och därigenom för behandlingen av personuppgifter i SNIC User and Project
Repository (SUPR).
För mer information om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter och vilka dina
rättigheter är i samband med detta vänligen klicka på nedan länk.
Länk: http://www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy/
För mer information om hur SNIC behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är i
samband med detta vänligen kontakta office@snic.se
Nedan redogörs för hur SNIC genom SUPR hanterar användares personuppgifter.
•

SNIC insamlar personuppgifter, t.ex. förnamn, efternamn, befattning, e-postadress
och organisationstillhörighet, som lämnas i samband med ansökan om projekt, eller,
användarkonto via SNIC:s användar- och projektportal SNIC User and Project Repository (SUPR), samt via lokala användarkonton som administreras vid part inom
SNIC-konsortiet.

•

SNIC insamlar personuppgifter, t.ex. IP-adress och användarhistorik, som behövs
för att upprätthålla säkerhetsriktlinjer som IT-säkerhet och informationssäkerhet vid
part i SNIC-konsortiet.

•

Personuppgifter som behandlas inom SNIC sparas så länge som krävs för administration av dessa för teknisk och/eller vetenskaplig bedömning.

•

SNIC har ett uppdrag från Vetenskapsrådet att spara och bearbeta personuppgifter
om ansökningar och användare. Vetenskapsrådet får, efter att ha tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Uppsala universitet, ta del av och bearbeta personuppgifter som behandlas inom SNIC.

•

Externa granskare får ta del av tidigare resursutnyttjande vid granskning av inskickade projektansökningar. Användarhistorik sparas tills dess att beslut tas om gallring.

•

Personuppgifter hanteras av administratörer som är anställda vid parter inom SNICkonsortiet och som har administratörsrättigheter i SUPR.
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