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Organisationens namn och kontaktuppgifter
Svenska folkskolans vänner rf (SFV), www.sfv.fi, sfv@sfv.fi, 09-6844 570
Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden (berättigat intresse)
Ansökningssystemets ändamål är att göra det möjligt att ansöka om bidrag av SFV, att samla in sådan information
som är nödvändig för att rättvist och heltäckande kunna fatta beslut om bidrag, att möjliggöra och dokumentera
SFV:s verksamhet samt att förverkliga föreningens och de sökandes rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga
grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.f (berättigat intresse). Ansökningar till SFV lämnas frivilligt. Det
berättigade intresset består därmed i nödvändigheten för SFV att behandla vissa begränsade uppgifter för att
kunna fatta korrekta och rättvisa beslut om utdelning av bidrag samt att administrera bidragsprocessen inom
organisationen. Bidragsprocessen är nära sammankopplad med föreningens bokföring, som är en rättslig
förpliktelse (artikel 6.1.c). Bokföring regleras av nationell lagstiftning.
Mottagare av personuppgifterna
Uppgifterna hanteras endast av föreningens styrelse och personal vid SFV:s kansli eller av personer som agerar
på uppdrag av SFV. I vissa fall delas information om ansökningar med andra bidragsbeviljande organisationer.
Alla personer som tar del av personuppgifter har enligt lag tystnadsplikt. SFV offentliggör namnen på personer
och organisationer som har beviljats bidrag och samtidigt bidragets syfte och bidragssumman, hemort/region,
sektor, beslutsdatum och motsvarande grundläggande information. Enligt överenskommelse kan även annan
information offentliggöras. Avslagna ansökningar offentliggörs inte av SFV. I vissa fall är SFV skyldig att meddela
uppgifter om beviljade bidrag till skattemyndigheterna och andra motsvarande instanser.
Överföring av uppgifter till tredjeland
Uppgifter i systemet kan överföras till ett tredjeland ifall ett beslut av EU kommissionen om adekvat skyddsnivå
föreligger.
Lagringsperioden
Ansökningar sparas tillsvidare. SFV behöver spara informationen i systemet för att kunna administrera
bidragsprocessen inklusive att följa upp och utvärdera tidigare ansökningar. Materialet utgör även ett
kulturarvsmaterial av allmänt intresse, som kan bli föremål för arkivering enligt särskilda kriterier.
Rättigheter
Personer vars uppgifter finns upptagna i systemet har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter
samt att begära att behandlingen begränsas, i vilket fall behandlingen av ansökan i fråga avbryts. Beviljade
ansökningar kan inte raderas. Rätten till dataportabilitet är inte möjlig att utöva.
Klagomål
Personer vars uppgifter ingår i ansökningssystemet har rätt att inge klagomål till dataombudsmannen.
Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Att tillhandahålla de uppgifter som efterfrågas i ansökningssystemet är frivilligt men är en förutsättning för att
kunna ansöka om bidrag av SFV.
Automatiserat beslutsfattande och profilering
SFV tillämpar inte automatiserat beslutsfattande eller profilering.

