
UNG KULTUR – ANSÖKNINGSREGISTER FÖR LOKALA SNABB-BIDRAG 2020 

1. Innehavare av registret: Ung Kultur / Suomen Nuorisoseurat FO-nummer: 0215296-4 
Vapaudenkatu 43 A 40100 Jyväskylä 

2. Ansvarig för registerärenden: Ung Kultur, Snabb-bidragsansökan till Ung Kultur, 
ville.koskinen@nuorisoseurat.fi, tel. +358 40 0207769 

3. Registrets namn: Ansökningsregister för Ung Kulturs Snabb-bidrag 2020  

4. Grunder för användningsändamål för registret: Registret är grundat för behandling av 
ansökan för bidrag för ungdomsgruppers internationella uppvisnings- eller utbildingsresor.   

5. Registrets datainnehåll: Information som sparas i registret samlas från ansökningarna. 
Registret innehåller ansökningsblankettens information om kontaktpersonen: namn, adress, e-
post, telefonnummer. Därtill sparas i registret den bifogade listan på gruppens medlemmar 
(namn, födelseår). Övrig sparad information om gruppen eller resan innehåller inte 
personuppgifter.  

6. Regelmässiga informationskällor: Informationen fås direkt från gruppen som skickat 
ansökan. Den som skickar ansökan ansvarar för att meddlemmarna i gruppen, eller deras 
förmyndare i fall att medlemmen är minderårig, har gett sitt lov att bifoga deras 
personuppgifer. Den elektroniska blanketten är skapad med Wordpress-extentionen Contact 
Form.  

7. Uppgifterna sparas på Suomen Nuorisoseurat ry:s hemsideserver som upprätthålls av  
Seravo Oy. Ansökan skickas även via e-post till den som är ansvarig för behandlingen av 
ansökningarna. Nödvändig information vidarebefordas även till den arbetsgrupp som 
presenterar understödda projekt för styrelsen av Suomen Nuorisoseurat ry. 

8. Överlåtelse och förlyttning av information: Information överlåts eller förflyttas inte till 
Nuorisoseuras utomstående parter utan grundad orsak.  

9. Skydd av registret: Vid behandling av registret iakttas noggrannhet och uppgifterna 
skyddas väl. Då registeruppgifterna sparas på internet-servern sköts den fysiska och digitala 
varans informationssäkerhet noggrant. Upprätthållaren av registret ansvarar för att de sparade 
uppgifterna samt serverns användarrättigheter. Övrig kritisk information gällande 
personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av behöriga personer.   

10. Granskningsrätt och rättighet att kräva korrigering av information: Registrerade har enligt 
personinformationslagen rätt att granska vilka uppgifter som sparats om henne/honom i 
registret. På begäran av den registrerade gör vi nödvändiga korrigeringar och tillägg i 
personuppgifterna eller tar bort behandlingsinformation som är felaktig, onödig, bristfällig 
eller daterad. Granskning, uppdatering eller borttagning av information görs genom att 
kontakta personen som ansvarar för registerärenden. Begäran bör vara skriftlig och signerad.  


