Ansökan om arbetarskyddsstipendium

LPA ifyller
Ankomstdatum

*

*

Ansökan som privatperson

Ny ansökan

*

Fortsättningsansökan

Ansökningsnummer

Uppgifter om sökanden
Namn

Telefonnummer

Näradress, postnummer och postanstalt

E-postadress

Projektgenomförare
Namn

Telefonnummer

Näradress, postnummer och postanstalt

E-postadress

Projektansvarig
Namn

Telefonnummer

Näradress, postnummer och postanstalt

E-postadress

Uppgifter om stipendieprojektet
Startdatum

Ämne

Slutdatum
Stipendiebelopp, euro

Projektets kostnadsförslag och finansiering
Kostnadsslag

(bifoga en noggrannare finansieringsplan och motiveringar till kostnadsförslaget)

Belopp som söks från LPA

Annan extern finansiering

Egen finansiering

Totalkostnader

Löner
Lönebikostnader
Resekostnader
Utrustning och apparater
Köpta tjänster
Övriga kostnader
Allmänna kostnader
Sammanlagt
Andra personer och sammanslutningar som deltar i projektet

(namn, sammanslutning, yrke och arbetsinsats)

1 (2)

Sammandrag av projektet
Berätta kort om bakgrunden till och syftena med projektet (det räcker inte att hänvisa till bilagor). Redogör också för arbetsuppgifterna och metoderna, ange
hur resultaten ska utnyttjas och publiceras samt inkludera en informationsplan.

Bilagor (1–3 måste medfölja ansökan)

*
*
*

1. Undersökningsplan

*

2. Finansieringsplan och finansiär

4.

		

7.

		

*
*

*

3. Utredning över tjänster som köps

5.				
8.				

*
*

6.
9.

Bankförbindelse
Kontoinnehavare

Kontonummer (för utländska konton ska även BIC-koden anges)

Underskrift

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Datum

Sökandens underskrift och namnförtydligande
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Projektgenomförarens underskrift och namnförtydligande

2 (2)

1

63

Arbetarskyddsstipendium

och behandling av personuppgifter
EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas
på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA i samband med din ansökan om arbetarskyddsstipendium.
Varför och på vilken grund behandlas dina
personuppgifter på LPA?
Dina personuppgifter behövs när din ansökan om arbetarskyddsstipendium handläggs och beslutet om beviljande av stipendium registreras.
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Finlands lagstiftning
och EU:s dataskyddsförordning. Om LPA inte får de uppgifter som begärs
kan vi inte handlägga din ansökan och bevilja dig stipendium. Uppgifter
som samlats in för att handlägga ansökan om stipendium används inte för
andra ändamål.
Uppgifter om beviljade och slutförda stipendieprojekt och namnen på
dem som genomför projekten publiceras på LPA:s webbplats.
LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig
Utan ditt samtycke har LPA inte rätt att skaffa uppgifter om dig av andra
eller att lämna ut uppgifter om din stipendieansökan till andra. Du kan
senare återkalla ditt samtycke.
Du har rätt att kontrollera dina uppgifter
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter.
Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan
också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för
ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller
personuppgifter. Om LPA inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter fastän du har bett om det, får du besked om saken senast inom en
månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

handlas eller begära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas eller överförs till ett system utanför LPA.
Rätt att överklaga
Om du är missnöjd med avgörandet i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter
bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos dataombudsmannen.
Hur länge dina personuppgifter bevaras
De uppgifter som behövs vid handläggningen av ansökan om arbetarskyddsstipendium bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så
länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.
Om stipendium inte beviljas utplånar vi uppgifterna efter handläggningen
av ansökan.
Personuppgiftsansvarig
LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom ansökan om en köptjänstförbindelse.
LPA:s dataskyddsombud
Arja Raatikainen
E-post (oskyddad förbindelse) arja.raatikainen@mela.fi
Du kan skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats.
Telefon 029 435 2321
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Du kan inte utöva vissa av de rättigheter
som den registrerade har enligt dataskyddsförordningen
Eftersom handläggningen av din ansökan om arbetarskyddsstipendium
grundar sig på lag kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter be-
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