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1. Personuppgiftsansvarig Jane och Aatos Erkkos stiftelse
1758434-8

PB 144, 00101 Helsingfors
tfn 09-6120 6210

saatio@jaes.fi

2. Dataskyddsombud Ombud
Marja Leskinen
mkl@jaes.fi

3. Registrets namn Register över bidrags- och stipendiesökande 
och -mottagare

4. Ändamål för behandling av Personuppgifterna behandlas för att fullgöra
personuppgifter /registrets verksamhetens ändamål (berättigat intresse).
användningsområde

Register över bidrags- och stipendiesökande:
Register över bidrags- och stipendieansökningar 
till Jane och Aatos Erkkos stiftelse för att fatta  
bidrags- och stipendiebeslut.

Register över bidrags- och stipendiemottagare:
För utbetalning och uppföljning av beviljade 
bidrag och stipendier samt meddelanden till 
myndigheter om utbetalningar av bidrag och 
stipendier. Kan även användas i forsknings-

   sammanhang.

J a n e  o c h  A a t o s  E r k k o s  s t i f t e l s e s  r e g i s t e r
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5. Registrets innehåll  Register över bidrags- och stipendiesökande: 
Namn på person som ansöker om bidrag eller  
stipendium, titel eller yrke, kontaktuppgifter, 
födelseår eller FO-nummer, bidragets eller 
stipendiets ändamål eller beskaffenhet, bidragets 
eller stipendiets belopp och ansökningsdatum, 
examina som den sökande har avlagt, referenser, 
bidrag eller stipendier som den sökande uppger 
sig ha fått under de tre föregående åren, andra 
aktuella bidrags- eller stipendieansökningar som
den sökande har angett, utlåtandeblanketter och 
andra eventuella bilagor till ansökan som den 
sökande har skickat in (examensbevis, meritför-

   teckning, mappar, verksamhetsberättelser o. dyl.). 

Register över bidrags- och stipendiemottagare: 
Utöver ovan nämnda uppgifter även personbe-

   teckning, bankkontonummer, datum för beviljande
av bidrag eller stipendium och belopp, utbetalnings-

   uppgifter samt rapportering.

6. Regelmässiga uppgiftskällor Uppgifterna erhålls som regel av personen som  
ansöker om bidrag eller stipendium och vid behov  
av	andra	finansieringsaktörer.	Genom	att	skicka	in		
en ansökan eller begäran om utbetalning godkänner 
sökanden att dennes uppgifter behandlas enligt  
ändamål.

7. Regelmässiga överlåtelser   Beviljade bidrag och stipendier publiceras på 
av uppgifter  Jane och Aatos Erkkos stiftelses webbplats 

www.jaes.fi/sv	samt	i	stiftelsens	verksamhets-
   berättelse. Utbetalda bidrag och stipendier 

rapporteras till Skatteförvaltningen samt Lantbruks-
   företagarnas pensionsanstalt i enlighet med lagen  

om pension för lantbruksföretagare 141 b §.

Den sökandes uppgifter kan vid behov överlåtas 
till en annan stiftelse. Uppgifterna överlåts bara 
i den mån det är nödvändigt.

Bidrags- och stipendieansökningarna behandlas 
av medarbetare och förtroendevalda inom Jane och  
Aatos Erkkos stiftelse samt utomstående bedömare. 
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8. Principer för registerskydd Manuellt material (lagringsplats och skydd)

I låsta utrymmen på Jane och Aatos Erkkos 
stiftelses kontor i Helsingfors.

Uppgifter för automatisk datahantering (principer 
för åtkomsträtt till registret och övervakning av 
användning samt fysiskt skydd av enheter) 

ADB-enheterna förvaras i stängda lokaler med 
åtkomstkontroll.	Bara	specifika	personer	har	
behörighet, kräver lösenord. 

De sökandes anslutning till webbtjänsten för 
ansökningar är SSL-krypterad.

Personerna som behandlar personuppgifter har 
tystnadsplikt.

Registrets tjänsteleverantör Datalink Oy ansvarar  
för	att	skydda	servrarna.		Utrustningen	finns	i	
ett servicecenter med åtkomstkontroll, övervakning 
dygnet runt, brandvarnarsystem, automatisk 
larmöverföring, släckningssystem och ett avbrotts-

   fritt reservkraftsystem.

9. Lagring av personuppgifter Om ansökt projekt inte har beviljats bidrag så 
raderas ansökan då stiftelsen inte mera behöver 
det som beslutsunderlag, med undantag för 
uppgifter som behövs för statistik eller historiska 
forskningsändamål 
(se dataskyddsförordningen, artikel 89). 

Uppgifterna för de beviljade bidragen (bland annat 
uppgifter om den sökande och grunder för 
beviljande) sparas i enlighet med bokföringslagen. 
Bilagor till beslutsdokument lagras permanent.
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10. Rätten till information och  Personer som ansöker om bidrag och stipendier samt
  dess implementering blir beviljade dessa har årligen rätt att kontrollera   
   sina personuppgifter i Jane och Aatos Erkkos 
   stiftelses register. Kontrollen gäller inte ansökningens   
   bedömningsuppgifter.  

   Begäran ska göras personligen
   med signerat brev som skickas till: 
   Ombud Marja Leskinen, 
   Jane och Aatos Erkkos stiftelse, 
   PB 144, 00101 Helsingfors

11. Rättelse av uppgifter och Personer som ansöker om bidrag och stipendier samt
  implementering av rättelse blir beviljade dessa har rätt att begära rättelse och   
   radering av felaktiga uppgifter i Jane och Aatos 
   Erkkos stiftelses register. Begäran om rättelse ska   
	 	 	 göras	skriftligt	och	vara	specificerad.




