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1. Personuppgiftsansvarig 
 
Arene rf. 
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf. 
Norra Magasinsgatan 7 A 2 
00130 Helsingfors 
Tel. 040 766 7805 
 
FO-nummer: 1059534-3 
 
 

2. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson i registerfrågor 
 
Minna Marjamaa, Tiina Tolonen 
AMKIT-konsortiet,  
c/o Laurea-ammattikorkeakoulu 
Ratatie 22 
01300 Vantaa 
E-post: minna.marjamaa@laurea.fi, tiina.tolonen@oamk.fi 
Tel. +358 46 856 7463, +358 40 141 5068 
 

3. Dataskyddsombud 
 
Marjo Valjakka 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Ratatie 22 
01300 Vantaa 
 

4. Registrets namn 
 
Theseus yrkeshögskolornas avhandlingar och publikationer 
 

5. Ändamål med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 
 
I Theseus publikationsarkiv publiceras yrkeshögskolornas avhandlingar och öppna publikationer.  
 
De registrerade användarnas personuppgifter behandlas i samband med förvaltningen av 
användarrättigheterna. Användarens e-postadress används för att förmedla meddelanden gällande 

mailto:minna.marjamaa@laurea.fi
mailto:tiina.tolonen@oamk.fi


tjänstens verksamhet. Uppgifterna behandlas för att möjliggöra förverkligandet av tjänsten på 
yrkeshögskolorna. 
 
För materialet på Theseus fungerar Arene rf som personuppgiftsansvarig och Nationalbiblioteket 
som personuppgiftsbiträde. 
 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges 
berättigade intresse. 
 

6. Registrets uppgiftsinnehåll 
 
Publikationernas metadata och fullständiga texter, uppgifter om publikationernas publiceringslov. 
 
Den registrerade användarens uppgifter: 

• Namn 
• E-postadress 

 
7. Vanliga uppgiftskällor 

 
Uppgifter som den studerande meddelat i samband med att avhandlingen lagras. 
De uppgifter om publikationen som angetts i publikationernas lagringsblankett. Bibliografiska 
uppgifter som samlas från publikationen. 
 
De registrerade användarna, alltså de som upprätthåller tjänsten och de som laddar upp material till 
tjänsten, sparar själva sina uppgifter i Theseus publikationsarkiv. 
 

8. Normala uppgiftsöverlåtelser och mottagargrupper 
 
Publikationsuppgifter är läsbara för offentligheten på hemsidan. Publikationernas metadata 
transporteras genom OAI-PMH:s gränssnitt till följande tjänster: Finna, Open Access Theses and 
Dissertation OATD och Bielefeld Academic Search Engine BASE. 
 
Behandlingen av personuppgifterna i registret har utlokaliserats till underleverantörer: 
☐ Nej 
☐ Ja, ytterligare uppgifter om den utlokaliserade behandlingen: Theseus publiceringsarkiv 
upprätthålls av nationalbiblioteket. Nationalbiblioteket fungerar som personuppgiftsbiträde. 
 
Enligt huvudregeln överförs inte uppgifter, men genom länkar på sociala medier som är 
sammankopplade till tjänsten kan uppgifter gällande bruk av tjänsten förmedlas också till 
tjänsteleverantörer belägna utanför EU/EES området. 
 
Publikationsuppgifter är allmänt tillgängliga på hemsidan också utanför EU- och EES området. 
Närmare information om allmänt tillgängliga publikationer finns via OAI-PMH:s gränssnitt. 
 



För tillfället använder sig tjänsten av Google Analytics för att följa upp sitt eget material, Google 
Analytics förmedlar information utanför EU- och EES området. Närmare information om Google 
Analytics analytikuppföljning finns på Googles dataskyddssidor. Om användaren så önskar kan 
denne hindra uppföljning via Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

9. Principer för skydd av registret 
 
Theseus är ett öppet DSpace-grundat publikationsarkiv som upprätthålls av Nationalbiblioteket. 
Nationalbiblioteket ansvarar för att publikationsarkivet upprätthålls och säkerhetskopieras. 
Utvecklingsarbete görs gemensamt mellan AMKIT-konsortiet och Nationalbiblioteket. I det öppna 
publikationsarkivet finns publikationernas metadata och själva publikationerna allmänt tillgängliga 
via nätet. Medlemmar ur yrkeshögskolornas bibliotekspersonal har särskilda användarkoder och 
lösenord med hjälp av vilka de kan logga in i systemet och spara uppgifter i Theseus. Också de som 
upprätthåller systemet på Nationalbiblioteket har egna användarkoder och lösenord för att kunna 
upprätthålla systemet.  
 
Uppgifterna sparas endast i elektronisk form. Endast de anställda på Nationalbiblioteket som 
ansvarar för upprätthållningen av tjänsten har tillgång till loggdata. Arbetstagarna som för sin 
organisations del ansvarar för hanteringen av materialet har även tillgång till de registrerade 
användarnas uppgifter. Detta är möjligt eftersom arbetstagarna på organisationerna som använder 
tjänsten har egna användarkoder och lösenord för att logga in och identifiera sig på tjänsten. 
 

10. Personuppgifternas lagringstid och radering 
 
Data om publikationerna lagras i systemet så länge som publikationerna är allmänt tillgängliga. 
 

11. Granskningsrätt 
 
Om användaren vill granska vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i tjänsten ska hen 
ta kontakt genom blanketten på Theseus hemsida https://www.theseus.fi/feedback. 
 

12. Rätt att kräva rättelse och radering av uppgifter 
 
I Theseustjänsten sparar användaren själv uppgifter om sig. Uppgifterna kan rättas genom att ta 
kontakt med den egna yrkeshögskolans bibliotek. 
 
För materialet som erbjuds och data som beskrivs genom Theseustjänsten ansvarar Arene rf och 
AMKIT-konsortiet. Materialet och datan kan innehålla personuppgifter så som namn eller bild. Om 
det uppkommer frågor om de personuppgifter som kan sparas i materialet eller datan, eller krav på 
rättelse eller radering av uppgifter, kan Theseusanvändaren vara i kontakt med den yrkeshögskolas 
bibliotek som har sparat materialet på tjänsten. 
 

https://privacy.google.com/intl/sv/index.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.theseus.fi/feedback


Information om behandlingen av personuppgifter kan fås genom att fylla i blanketten på Theseus 
hemsida, https://www.theseus.fi/feedback. Användaren har rätt att be att sina uppgifter rättas eller 
raderas. 
 
 

https://www.theseus.fi/feedback

