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DATASKYDD 
Då sökanden skickar in en ansökan om bidrag överlåter han eller hon uppgifter om sig själv till stiftelsen. 
Dessa uppgifter bildar ett register enligt vad som avses i personuppgiftslagen (523/1999). De insamlade 
personuppgifterna används för att hantera ansökningar samt beviljade bidrag. I registret sparas uppgifter 
som har angetts i ansökningarna om bidrag samt uppgifter som getts för betalning av beviljade bidrag eller i 
samband med hur ett projekt fortskrider samt med den slutliga rapporten. Information om bidrag som har 
utbetalats ges till skatteförvaltningen och till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Det sistnämnda gäller 
arbetsstipendier för stipendiater som tjänar en arbetspension enligt bestämmelser i lagen om pension för 
lantbruksföretagare (LFÖPL). Uppgifter om mottagarna av beviljade bidrag samt beviljade belopp och 
projektens rubriker publiceras på stiftelsens webbplats (www.understodsstiftelsen.fi) och i dess 
årsredovisning. Om en sökande önskar att uppgifterna om beviljat bidrag inte publiceras på stiftelsens 
webbplats, ska han/hon skicka ett e-postmeddelande till info@understodsstiftelsen.fi före utgången av 
oktober månad för ansökningsåret. Varje sökande har rätt att få insyn i de egna uppgifterna, rätt att kräva 
rättelse av en felaktig uppgift samt rätt att även på annat sätt använda sig av de rättigheter som tryggas i 
personuppgiftslagen. I personuppgiftslagen stipuleras om vissa situationer då rätten till kontroll av 
uppgifterna kan nekas och det föreligger till exempel inte alls någon rätt att kontrollera uppgifter som har 
samlats in enbart för vetenskaplig forskning och statistik. Begäranden som rör detta ska skickas skriftligen 
till stiftelsens kontaktperson. 

Dataskyddsbeskrivning bifogas. 
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1. Registeransvarig Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner 
Huvudföreningen sr 
 

FO-nummer 1576498-6 

Kontaktuppgifter 
 
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr 
PB 32 
00101 Helsingfors 
 

2.  Person som 
svarar för 
registerfrågor 
och/eller 
kontaktperson 

Rune Öhman 
 
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr 
PB 32 
00101 Helsingfors 
 
info@understodsstiftelsen.fi 
 

3. Registrets namn 
 

Hantering av stipendieansökningar och beviljade stipendier 
Löneregister 
 

4. Ändamål och 
lagstadgad 
rättsgrund för 
behandling av 
personuppgifter 

Hantering av stipendieansökningar till stiftelsen samt av beviljade stipendier. 
Personuppgifter behövs också för löne- och arvodesbetalningar. 
Personuppgifter samlas för behandling av ansökningar enligt samtycke av den 
sökande. Grunden för behandlingen av personuppgifter baserar sig på ett 
berättigat intresse och avtal efter att understödet har beviljats (artikel 6.1.b). 
Dessutom har stiftelsen en lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter över 
beviljade understöd för myndighetsanmälningar (artikel 6.1.c) Ändamålet och 
rättsgrunden för behandlingen och registreringen av stiftelsens förtroendevaldas 
personuppgifter baserar sig på avtal (artikel 6.1.b). 
 

5. Registrets 
datainnehåll 

Uppgifter om 
sökanden 
Namn 
Kontaktuppgifter 
som sökanden 
uppgett samt 
övriga uppgifter 
om ansökan 
 

Arbetsgruppens 
medlemmar 
Namn 
Kontaktuppgifter 
som sökanden 
uppgett 

Betalningsuppgifter 
Namn 
Mottagarnas 
kontonummer 
Mottagarnas 
personbeteckning/FO-
nummer 
Betalningsdag 
Belopp 
Meddelande  

Rapportering 
Namn 
Kontaktuppgifter 
som stipendiaten 
uppgett samt 
uppgifter om 
användningen av 
beviljat 
stipendium 

 
Personbeteckningen registreras för att trygga rättsskydd för den som ansöker om 
stipendium och den som beviljar stipendium. Den som beviljar stipendium har även 
en lagstadgad skyldighet att meddela personbeteckningar för dem som mottar 
stipendium till Skatteförvaltningen i årsredovisningen för utbetalda stipendier. 
 

6. Uppgiftskällor 
 

Uppgifterna till stipendiehanteringsregistret ges av sökanden själv, med dennes 
samtycke. Personuppgifterna för de anställda och förtroendevalda ges i samband 
med anställningen. 

7. Utlämning av 
uppgifter 

Uppgifterna om utbetalda stipendier, löner och arvoden lämnas maskinellt ut till 
Skatteförvaltningen. 
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 Uppgifter om beviljade stipendier lämnas maskinellt till Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt (LPA). Uppgifter om anhängiggjorda stipendieansökningar kan 
lämnas ut till andra finländska fonder. Uppgifter om beviljade stipendier publiceras 
på stiftelsen webbplats. Om en sökande önskar att uppgifterna om beviljat 
stipendium inte publiceras på stiftelsens webbplats, ska han/hon skicka ett e-
postmeddelande till info@understodsstiftelsen.fi före utgången av oktober månad 
under ansökningsåret. 
 

8. Datahanterare, 
offentliggörande 
av data samt 
översändande av 
uppgifter utanför 
EU eller EES 
 

Understödsansökningar får handläggas av stiftelsens personal, styrelse, 
Kulturfondens delegation och av administratören för det elektroniska registret. 
Vissa ansökningar kan dessutom ges till utomstående sakkunniga, om stiftelsens 
egna sakkunniga inte kan evaluera dem, eller är jäviga. Personer som evaluerar 
ansökningarna har begränsad tillgång till ansökningsprogrammet och ser endast 
sådant material som de behöver för att kunna genomföra sitt arbetsuppdrag. 
 
Beviljade understöd behandlas av stiftelsens personal och på uppdrag av stiftelsen 
av administratören till det elektroniska programmet. 
 
Beviljade understöd publiceras på stiftelsens hemsida, i stiftelsens 
verksamhetsberättelse samt i Arbetets Vänner Huvudföreningens tidskrift.  (Namn, 
ändamål och beviljat belopp). 
 
Understöd och understödsmottagare (inklusive personuppgifter) meddelas till 
skattemyndigheterna och vid behov till LPA eller andra myndigheter.  
 
Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. Alla personer som har tillgång till 
uppgifterna är bundna av tystnadsplikt. 
 

9. Principerna för 
skydd av registret 

A. Elektroniska register 
 
För behandlingen av personuppgifter används huvudsakligen molntjänster. 
Tjänsteleverantören för stipendieregistret ansvarar enligt avtal för datasäkerheten 
och behandlar data endast på uppdrag av stiftelsens personal och styrelse. 
Behandlingen av personuppgifter i det elektroniska ansökningssystemet 
upprätthålls av Aspicore Oy. Endast namngivna personer har rätt att använda 
registret och för att komma åt uppgifterna måste användarnamn och lösenord ges. 
Sökandenas anslutning till webbtjänsten för ansökningar är skyddad med SSL-
kryptering. Aspicores utrustning är placerad i ett övervakat servercenter med 
övervakning dygnet runt, brandskydd och brandvarnarsystem samt 
reservkraftsystem. Utrymmena uppfyller Kommunikationsverkets krav för 
utrustningsutrymmen (Kommunikationsverket 48 A/2003, ”Viktiga utrymmen”). 
 
Ansökningarna för beviljade stipendier och rapporter om beviljade understöd 
förvaras i högst 5 år från tidpunkten för utbetalningen av stipendiet förutsatt att 
stipendiaten lämnat in godkänd rapport. De avslagna ansökningarna förstörs före 
slutet av påföljande år efter att ansökningstiden har löpt ut. 
 
B. Manuellt material 
 
Stiftelsens manuella arkiv förvaras i låsta utrymmen. Endast Stiftelsens 
styrelsemedlemmar har åtkomst till arkivet. I arkivet förvaras stiftelsens protokoll 
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och årsredovisningar varaktigt. Inga stipendieansökningar och rapporter förvaras 
manuellt. 
 

10. Rätt till insyn 
och verkställande 
av rätten 
till insyn 

I regel har var och en rätt att till insyn i uppgifter som rör honom eller henne.  
Rätten till insyn får utövas kostnadsfritt högst en gång om året (12 mån). 
 
Begäran om insyn ska göras skriftligen, med egenhändigt undertecknat brev eller 
personligen hos den registeransvarige. Begäran om insyn adresseras till stiftelsen 
och skickas till adressen i punkt 1. 
 
Stiftelsen ger dock ingen skriftlig beskrivning och information till sökanden. 
 

11. Rättelse av 
uppgift och 
verkställande av 
rätten 
till insyn 

Var och en som ingår i stipendie- eller löneregistret har rätt att kräva rättelse av 
felaktig uppgift i registret.  
Begäran om rättelse bör göras skriftligen, med egenhändigt undertecknat brev och 
bör vara tillräckligt specifik.  
Begäran om rättelse adresseras till stiftelsen och skickas till adressen i punkt 1. 
 

12. Eventuella 
övriga 
rättigheter 

Enligt 30 § personuppgiftslagen ”har den registrerade rätt att förbjuda den 
registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, 
distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och 
opinionsundersökningar liksom även för personmatriklar och släktforskning”.  
 
Stiftelsen behandlar inte personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Ett förbud 
enligt 30 § personuppgiftslagen adresseras till stiftelsen och skickas till adressen i 
punkt 1. 
 


