Työturvallisuusapurahahakemus

Mela täyttää
Saapumispäivä
Hakemuksen numero
Uusi hakemus

Haetaan yksityishenkilönä

Jatkohakemus

Hakijan tiedot
Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Hankkeen toteuttaja
Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Hankkeen vastuuhenkilö
Nimi

Puhelinnumero

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Sähköposti

Haettava apurahahanke
Alkamisaika, pvm

Aihe

Päättymisaika, pvm
Apurahan määrä, euroa

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus (tarkempi rahoitussuunnitelma ja kustannusarvion perustelut on esitettävä liitteenä)
Kustannuslajit

Haetaan Melasta

Muu ulkopuolinen rahoitus

Oma rahoitus

Kokonaiskustannukset

Palkat
Henkilösivukustannukset
Matkakustannukset
Laitteet
Ostetut palvelut
Muut kustannukset
Yleiskustannukset
Yhteensä
Muut hankkeessa mukana olevat henkilöt ja yhteisöt

(nimi, yhteisö, ammatti ja työpanos)

1 (2)

Hankkeen yhteenveto
Kerro tällä lomakkeella lyhyesti hankkeen taustat, tavoitteet (viittaus liitteisiin ei riitä). Selvitä myös tehtävät ja menetelmät, tulosten hyödyntäminen
sekä julkaisu ja tiedotussuunnitelma.

Liitteet (1–3 liitettävä hakemukseen)
1. Tutkimussuunnitelma

2. Rahoitussuunnitelma ja rahoittaja

3. Selvitys ostettavista palveluista

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pankkiyhteys
Tilinumero (jos tili on ulkomailla, lisää BIC-tunniste)

Tilin haltija

Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Päiväys

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys
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Toteuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Postiosoite
PL 16, 02101 ESPOO

Käyntiosoite
Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Puhelin 029 435 11
Faksi 029 435 2426

Internet mela.fi
Y-tunnus 0101319-6

Työturvallisuusapuraha
ja henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetus edellyttää, että saat tiedon siitä, miten henkilötietojasi käsitellään
apurahahakemuksesi yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa.
Miksi ja millä perusteella henkilötietojasi
käsitellään Melassa?
Henkilötietojasi tarvitaan apurahahakemuksesi käsittelemiseksi ja apurahan myöntämistä koskevan päätöksen rekisteröimiseksi. Jos Mela ei
saa pyydettyjä tietoja, se ei voi käsitellä hakemustasi ja myöntää sinulle
apurahaa.
Apurahahakemuksen käsittelemiseksi kerättyjä henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.
Mela julkaisee tiedot myönnetyistä ja valmistuneista hankkeista sekä
tekijöiden nimet verkkosivuillaan.
Mela käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn
oikeudet, joita et voi käyttää
Työturvallisuusapuraha-asian käsittely perustuu lakiin, joten et voi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, etkä pyytää käsittelyssä tarvittavien
henkilötietojesi poistamista tai niiden siirtämistä Melan ulkopuoliseen
järjestelmään.

Melan oikeus hankkia ja luovuttaa henkilötietojasi
Melalla ei ole oikeutta ilman suostumustasi hankkia sinua koskevia tietoja muilta tai luovuttaa apurahahakemuksen tietoja muille. Jos sinulta
pyydetään suostumus, voit halutessasi myöhemmin peruuttaa sen.

Henkilötietojesi säilyttäminen
Apurahahakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot säilytetään EU:n
tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Jos apurahaa ei myönnetä,
hakijaa koskevat tiedot hävitetään hakemuksen käsittelyn jälkeen.
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Sinulla on oikeus tarkistaa tietosi
Sinulla on oikeus halutessasi saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu Melan rekistereihin.
Voit saada jäljennöksen henkilötiedoistasi. Voit pyytää epätarkkojen
ja virheellisten henkilötietojen oikaisemista. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietojasi, jos sillä on henkilötietojen käsittelytarkoituksen
kannalta merkitystä.
Voit pyytää Melaa rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos ne
ovat mielestäsi virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tällöin
Mela voi käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi tai tietosuoja-asetuksen erityisesti mainitsemiin tarkoituksiin.
Henkilötietoja koskevan pyynnön tekeminen ja vastauksen saaminen
on yleensä maksutonta. Jos Mela ei toteuta pyyntösi perusteella henkilötietojasi koskevia toimenpiteitä, saat ilmoituksen asiasta viimeistään
kuukauden kuluessa. Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, Mela kertoo syyn.

Valitusoikeus
Jos olet tyytymätön Melan ratkaisuun henkilötietojasi koskevassa asias
sa tai jos katsot, että Mela ei noudata EU:n tietosuoja-asetusta sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä, sinulla on oikeus valittaa asiasta
tietosuojavaltuutetulle.

Rekisterinpitäjä
Mela on apurahahakemuksella kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä.
Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä suojattua sähköpostia Melan internetsivujen kautta.
Voit myös soittaa Melan vaihteeseen 029 435 11.
Lisätietoja tietosuoja-osiossa
osoitteessa mela.fi/tietosuoja
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