Uppdatering 2018-04-13

Kommande uppdateringar i Researchweb
I relation till GDPR genomför vi en del ändringar och uppdateringar i
Researchweb. Vi har sammanfattat dessa, och ytterligare några kommande
uppdateringar nedan.

Uppdaterat användaravtal
Alla användare kommer behöva godkänna Researchwebs nya användaravtal för att fortsätta använda
systemet. Användaravtalet tydliggör bl.a. skillnaden
mellan personkortet och den personliga informationen man bidrar med till respektive organisation
i t.ex. ansökningsformulär och projektdatabaser.
Användare som inte godkänner avtalet kommer bli
permanent borttagna.

Rätten till permanent borttagning
En användare kan begära att bli permanent borttagen ur systemet. Varje sådan begäran inkommer till
oss på Researchweb Support och innebär att personen kommer anonymiseras i alla förekomster som
kan härledas till denne. Detta gäller även handlingar
som inkommit till er som organisation, t.ex. CV och
annan information i en ansökan eller ett projekt.
Dessa uppgifter kommer då att mellanlagras som
bilagor i respektive handling, så att ni har kontroll
över den, eftersom att ni är personuppgiftsansvariga
för den. Eventuell borttagning av dessa bilagor blir
sedan på er diskretion.
Användaren blir inaktiverad i systemet i 30 dagar
innan den permanenta borttagningen genomförs.

Rätten till registerutdrag
En användare kan begära registerutdrag av all information där personen förekommer. Detta kommer
levereras säkert via krypterad förbindelse.
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Rätten till dataportabilitet
En användare kan begära att få sina personuppgifter exporterade ur Researchweb i ett strukturerat
och allmänt använt format. Detta kommer levereras
säkert via krypterad förbindelse.

Uppdaterad inloggning
Inloggningen kommer förändras och bli mer enligt
allmänt vedertagen praxis där man först anger e-post
och sedan lösenord. Detta innebär att man inte
kommer kunna använda samma e-post på fler än ett
konto. För er som har registrerat s.k. ’beslutskonton’
med er egen e-post: dessa kommer få en ny e-post
tilldelad till sig, så att ni kan fortsätta logga in.
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Nya sekretessinställningar för personkort

Begränsning av tillgång till dolda personkort

En användare kommer kunna välja mellan följande
sekretessnivåer för sitt personkort:

Ni som administratörer kommer inte se dolda personkort (alternativ 3 i sekretessinställningar), förutsatt att den användaren inte medverkat i en ansökan
eller projekt i er ingång.

1. Visa min information för alla
Innebär att personkortet är tillgängligt för alla, inklusive
oinloggade användare och sökmotorer.
2. Visa min information för andra användare
i detta system
Innebär att personkortet är tillgängligt för andra användare i systemet, t.ex. för att läggas till som medarbetare i
ansökningar och projekt.
3. Dölj min information för alla, utom behöriga
Innebär att personkortet är tillgängligt för Researchweb
Support och administratörer i ingångar som användaren
medverkat i ansökningar/projekt i.

Samtyckesfunktion för att skapa ansökningar/projekt
För varje formulär som skapas, för både projekt och
ansökningar (handlingar), så kommer ni kunna definiera ett samtycke för den personuppgiftsbehandling
som innefattas. Det innebär att användarna presenteras detta samtycke innan de skapar en ansökan eller
ett projekt, och måste godkänna den för att komma
vidare. Detta gäller även användare som medverkar i
handlingen som medsökande, handledare eller attestanter, som då får ett mail med en länk för att logga
in och godkänna samtycket. Att användaren samtyckt till personuppgiftsbehandlingen lagras sedan i
en tabell.

Inviteringsfunktion
Användare som valt att ha sina personkort helt dolda
måste i fortsättningen bjudas in till att medverka i en
ansökan eller ett projekt genom att huvudsökande
eller registratorn matar in deras e-postadress och
att användaren därefter loggar in och samtycker till
personuppgiftsbehandlingen. Användare som valt
alternativ 1 eller 2 i sekretessinställningarna kommer
också behöva samtycka men de kommer vara sökbara direkt, precis som idag.

Borttagning av inaktiva personkort
Användare som varit inaktiva i över 36 månader
kommer att bli permanent borttagna från systemet.
Inaktivitet innebär i det här fallet att man inte loggat
in i Researchweb.

Ingen hemadress i personkortet
Personliga uppgifter som hemadress och annat kommer tas bort från personkortet.

Användaren blir inaktiverad i systemet
i 30 dagar innan den permanenta
borttagningen genomförs.
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Reducering av personuppgifter i automatiska
e-postutskick
Mängden information i automatiska e-postutskick
reduceras. Användarens namn tas bort i utskicket,
och information om handlingen kommer att gå att
reducera eller att ta bort helt. Väljer man att ta bort
informationen helt får användaren bara besked om
att handlingen uppdaterats, och att för att ta del av
uppdateringen (t.ex. ett beslut) behöver användaren
logga in i Researchweb.

Ändringar utanför GDPR
Tjänstetitel försvinner från personkortet
Den kontrollerade listan på tjänstetitlar kommer
försvinna från personkortet och ersättas med fritext.

Möjlighet att exkludera val från personkortet
För er som inte är intresserade av ”Akademisk grad”,
”Examen”, och andra parametrar vi samlar in i personkortet, så kommer ni nu kunna exkludera dessa
som obligatoriska fält vid registrering av nya personkort i er ingång.
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