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STIPENDIEHANTERINGSREGISTER

1. Den registeransvarige

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

3. Registrets namn

Stipendiehanteringsregister

2. Kontaktperson i ärenden
angående registret

4. Ändamålet med
behandlingen av
personuppgifterna
5. Registrets datainnehåll

6. Regelmässiga
uppgiftskällor
7. Regelmässigt
utlämnande av uppgifter

8. Översändande av
uppgifter utanför EU eller
EES

Christer Kuvaja
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158, 00171 Helsingfors
tfn 09 618 101, e-post: christer.kuvaja@sls.fi
Register över personer och organisationer som ansökt om och
erhållit stipendier och forskningsmedel samt erhållit pris.
Registret upprätthålls för behandling, beslut om och
utbetalning av stipendier och därtill hörande skatte- och
pensionsanmälan samt för statistiska och historiska ändamål.
De som ansökt om stipendium: titel/yrke och namn, adress, epostadress, födelsetid eller personbeteckning, den ansökta
summan och för vilket ändamål stipendiet ansöks, utbildning,
forskning, arbetserfarenhet, rekommendationer, ansökningar
på annat håll, beviljade stipendier för samma ändamål samt
övrig information den sökande lämnat in.
De som beviljats stipendium: Utöver ovan angivna uppgifter
dessutom bankkonto och summa.
De som beviljats pris: namn, adress, födelsetid eller
personbeteckning, bankkonto, summa och titeln på det verk
som man premierats för.

De uppgifter som uppstår då beslut inom SLS fattas om
utdelning och utbetalning av stipendier och om beviljande och
utbetalning av pris. De övriga uppgifterna ges av de sökande.
Ansökningarna behandlas av SLS anställda och
förtroendevalda samt externa sakkunniga. Uppgifterna och
utdelning av stipendier och pris meddelas på SLS webbplats, i
tidskriften Källan, i SLS verksamhetsberättelse och i
dagspressen och även till skattemyndigheterna och
pensionskassan. Namn och andra uppgifter i ansökan om
stipendium eller understöd från SLS kan meddelas andra
organisationer som beviljar stipendier och understöd även innan
SLS fattar beslut om utdelningen.
Förekommer inte.

9. Principerna för skyddet
av registret
10. Rätt att granska
uppgifter i registret
11. Rätt att ändra uppgifter
i registret

Materialet i pappersform förvaras i SLS låsta utrymmen
på Riddaregatan 5 och Snellmansgatan 13 i Helsingfors. Det
elektroniska registret upprätthålls av Datalink Oy. Hos SLS har
endast namngivna personer med lösenord tillgång till registret.
Sökande samt pris- och stipendiemottagare har rätt att
kontrollera sina uppgifter genom att kontakta
litteratursällskapet per brev till eller personligt besök på SLS
kundtjänst, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors. Att kontrollera
uppgifterna är gratis en gång per år.
Sökande samt pris- och stipendiemottagare har rätt att begära
ändring av felaktiga uppgifter i registret genom att kontakta
litteratursällskapet per brev till eller personligt besök på SLS
kundtjänst, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors

