
 
 

 

     21.1.2021 

 
 

 
 

Dataskyddsbeskrivning för Jane och Aatos Erkkos stiftelse    
 
 

1.    Registeransvarig 
 

 Jane och Aatos Erkkos stiftelse sr 
 1758434-8 
 

 PB 144, 00101 Helsingfors 
 +358 9 6120 6210 

 
 saatio@jaes.fi 
 

2.    Dataskyddsansvarig 
 

 Hanna-Mari Peltomäki, stiftelsens ombud 
 hanna-mari.peltomaki@jaes.fi 
 

3.    Registrens namn  
 

Registret över sökande av bidrag och stipendium samt registret över 
mottagare av bidrag och stipendium   
 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter och ändamålet med 
registret  

 
Personuppgifter samlas in och behandlas för att möjliggöra syftet med 
stiftelsens verksamhet (berättigat intresse). Stiftelsen har också 

lagstadgad skyldighet att samla in personuppgifter bl.a. om beviljade 
bidrag och stipendier för anmälan till myndigheterna. 

 
Registret över sökande av bidrag och stipendium: 

 

Register över ansökningar om bidrag och stipendium som riktas till Jane 
och Aatos Erkkos stiftelse för fattande av bidrags- och stipendiebeslut. 

 

mailto:saatio@jaes.fi
mailto:hanna-mari.peltomaki@jaes.fi


Registret över mottagare av bidrag och stipendium: 

 
För uppföljning och utbetalning av beviljade bidrag och stipendier samt för 

anmälan av bidrag och stipendier till myndigheter. Dessutom eventuellt 
statistikförings- och forskningsbruk. 

 

5.    Registrets datainnehåll  
 

 Registret över sökande av bidrag och stipendium:  
 

Bidrags- eller stipendiesökandens namn, titel eller yrke, kontaktuppgifter, 

personbeteckning eller FO-nummer, kön (frivillig uppgift), 
användningsändamålet för eller arten av det bidrag eller stipendium som 

söks, summan av det bidrag eller stipendium som söks och 
ansökningstiden, sökandens examina, referenspersoner, erhållen 
finansiering som sökanden har uppgett för de tre föregående åren, andra 

anhängiga ansökningar om bidrag eller stipendium, rekommendationer 
och utlåtanden, eventuella andra bilagor till ansökan som sökanden 

skickat (examensbetyg, meritförteckningar, portföljer, forsknings- eller 
projektplan, publikationsförteckning, verksamhetsberättelser osv.) och 

eventuella e-postmeddelanden mellan stiftelsen och sökanden till 
behövliga delar. 
 

Registret över mottagare av bidrag och stipendium:  
 

Utöver ovan nämnda uppgifter, datum för beviljandet och summan av 
bidraget eller stipendiet, betalningsuppgifter för bidraget eller stipendiet 
samt mellanrapporter och slutrapporter. 

 
6.     Regelmässiga informationskällor 

 
Uppgifterna fås regelmässigt av den som ansöker om bidrag eller 
stipendium samt vid behov av andra finansieringsparter. Uppgifterna om 

en utomstående rekommendationsgivare och rekommendationen fås på 
begäran av bidrags- eller stipendiesökanden av den som ger 

rekommendationen. Genom att skicka ansökan eller begäran om 
utbetalning samtycker sökanden till att hans eller hennes uppgifter 
behandlas på ett sätt som är förenligt med användningsändamålen. 

 
7.     Kakpolicy 

 
Kakor (cookies) är en liten fil som webbplatsen lagrar på besökarens dator 
och som besökarens webbläsare erbjuder varje gång besökaren besöker 

webbplatsen. Jane och Aatos Erkkos stiftelse använder kakor på sin 
webbplats för att följa trafiken på stiftelsens webbplats och det 

stipendiesystem som finns i anslutning till den. Kakor används inte för 
marknadsföring eller reklam. Kakor kan inaktiveras eller i webbläsarens 
inställningar kan installeras ett larm för kakor. 

 
 

 
 



8.     Uppgiftsbehandlare och regelmässigt utlämnande av uppgifter  

 
Uppgifterna om ansökningar om bidrag och stipendium och beviljade 

bidrag och stipendier behandlas av personalen vid Jane och Aatos Erkkos 
stiftelse, styrelsen, utomstående experter samt administratörer av 
elektroniska system med vilka det har ingåtts avtal om behandling av 

personuppgifter. 
 

De beviljade bidragen och stipendierna publiceras på Jane och Aatos 
Erkkos stiftelses webbplats www.jaes.fi samt i stiftelsens 
verksamhetsberättelse. 

 
Betalda bidrag och stipendier anmäls till skatteförvaltningen och 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i enlighet med 141 b § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare. 
 

Uppgifter om sökanden kan vid behov lämnas ut till en annan part som 
beviljar finansiering. Uppgifter lämnas ut endast i den mån det är 

nödvändigt. Uppgifter kan behöva lämnas ut till myndigheter eller 
rättstillämpare när det finns en lagstadgad förutsättning för detta. 

 
Alla ovan nämnda personer som behandlar uppgifter har tystnadsplikt i 
fråga om personuppgifter om dem som registrerats i stiftelsens register. 

 
9. Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet  
 

Jane och Aatos Erkkos stiftelse behandlar och lagrar personuppgifter 

huvudsakligen inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Stiftelsen kan dock anlita tjänsteleverantörer som behandlar 

personuppgifter också utanför dessa områden. Då ser man till att 
uppgifterna skyddas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. 
 

10. Skydd av personuppgifter 
 

Jane och Aatos Erkkos stiftelse skyddar uppgifterna med behövliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder. 
 

Leverantörerna av stipendiesystemet och arkivsystemet sköter i egenskap 
av personuppgiftsbiträde i enlighet med avtalet för sin del skyddet av 

uppgifterna med behövliga tekniska och organisatoriska åtgärder samt 
behandlar uppgifterna endast i enlighet med det avtal och de uppdrag som 
ingåtts med stiftelsen. 

 
De personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt. 

 
Det manuella materialet förvaras i låsta rum i Jane och Aatos Erkkos 
stiftelses kontor, vilka endast är tillgängliga för behöriga personer. 

 
 

 
 

http://www.jaes.fi/


11. Lagring av personuppgifter 

 
Uppgifter om avslagna ansökningar om bidrag och stipendier raderas vid 

utgången av ansökningsåret, med undantag för uppgifter som behövs för 
statistikföring och vetenskaplig eller historisk forskning (se artikel 89 i 
dataskyddsförordningen). 

 
Uppgifter om beviljade bidrag och stipendier lagras under den tid som 

bokföringslagen förutsätter (bl.a. uppgifter om sökanden, grunderna för 
beviljande). 
 

Bilagor till beslutsprotokollen lagras varaktigt. 
 

12. Rätten till insyn och tillgodoseende av rätten till insyn 
 

Sökande av bidrag och stipendier samt mottagare av dem har årligen rätt 

att kontrollera de uppgifter om dem som finns i Jane och Aatos Erkkos 
stiftelses register. Stiftelsen överlåter inte till sökande de bedömningar 

eller utlåtanden som gjorts med anledning av ansökan. 
 

Begäran om insyn ska göras med ett personligen undertecknat brev till 
adressen: 
 

Ombud Hanna-Mari Peltomäki 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse 

PB 144 
00101 Helsingfors 

 

13. Rättelse av uppgifter och genomförande av rättelse av uppgifter 

 
Sökande av bidrag och stipendier samt mottagare av dem har rätt att 
kräva rättelse av felaktig uppgift i Jane och Aatos Erkkos stiftelses 

register. Begäran om rättelse ska göras specificerat och med ett 
personligen undertecknat brev till adressen: 

 
Ombud Hanna-Mari Peltomäki 

Jane och Aatos Erkkos stiftelse 
PB 144 
00101 Helsingfors 

 
14. Radering av uppgifter   

 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse kan på begäran radera sökandes/ 
bidragstagares/registrerads uppgifter ur sitt register, om något av följande 

kriterier uppfylls: 
• personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål för vilka de 

samlades in eller för vilka de på annat sätt behandlades, 
• den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundar 

sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, 

• personuppgifter har använts på ett lagstridigt sätt. 
 



Begäran ska göras specificerat och skriftligen med ett personligen 

undertecknat brev till adressen: 
 

Ombud Hanna-Mari Peltomäki 
Jane och Aatos Erkkos stiftelse 
PB 144 

00101 Helsingfors 
 

Mer information om den registrerades rättigheter: 
 https://tietosuoja.fi/sv/den-registrerades-rattigheter 
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