
VARELY/1747/2019
Projekt F21492

1 (3)

SAMTYCKE TILL ATT SKAFFA OCH LÄMNA UT UPPGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV TILLVÄXT MED INTER-
NATIONELLA EXPERTER-ETABLERINGSTJÄNSTERNA

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, dataskyddsförordningen), dataskyddslagen 
(1050/2018). Samtyckesblanketten förvaras hos NTM-centralen i Egentliga Finland.

Jag ger mitt samtycke till att min arbetsgivare som deltar i pilotprojektet Tillväxt med internationella 
experter kan lämna ut nödvändiga uppgifter om mig och mina minderåriga barn till tjänsteproducenten för 
etableringstjänsterna samt till NTM-centralen i Egentliga Finland. Följande uppgifter är nödvändiga för att 
tjänsten ska kunna genomföras:

1. Namn och födelsedatum
2. Telefonnummer och e-postadress
3. Nationalitet
4. Land jag flyttar från
5. Datum för beviljande av uppehållstillstånd i Finland
6. Anställningsförhållandets startdag, datum då arbetsavtalet undertecknats samt typ av 

anställningsförhållande
7. Tjänstens genomförandespråk
8. Namn och födelsedatum för minderåriga barn

Jag ger också mitt samtycke till att personalen vid NTM-centralen i Egentliga Finland inom projektet 
Rikta kursen mot Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum 
(ESF) kan kontakta tjänsteproducenten för tjänstepilotprojektet Tillväxt med internationella experter-
etableringstjänsterna, eller min arbetsgivare för att muntligen eller per e-post diskutera genomförandet 
av mina etableringstjänster och tjänstens smidighet samt innehållet i de dokument som jag lämnat in 
för att genomföra tjänsten utan att sekretessbestämmelserna hindrar det. Detta samtycke gäller tills 
etableringstjänsterna har genomförts. De uppgifter jag levererar förvaras i minst tio år. Samtycket är en 
förutsättning för att etableringstjänsterna ska kunna genomföras. Jag har informerats om rätten enligt 
artikel 15 i dataskyddsförordningen att kontrollera personuppgifter som gäller mig själv samt om rätten 
enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen att kräva rättelse av felaktiga eller föråldrade personuppgifter. De 
utlämnade uppgifterna sparas i NTM-centralens ärendehanteringssystem USPA.

Kundens namn och födelsedatum 
(expert som kommer till företaget för att arbeta)

Arbetsgivarens namn och kontaktperson

Eventuella familjemedlemmar som flyttar med experten

Namn och födelsedatum för kundens maka/make 

Namn och födelsedatum för kundens 
minderåriga barn

Datum och plats
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Begäran om samtycke grundar sig på vad som föreskrivs om behandling av personuppgifter 
i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679, dataskyddsförordningen). I lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs dessutom bland annat om 
sekretess. Sekretessbelagda handlingar är enligt 6 kap. 24 § 1 mom. 24 punkten handlingar 
som gäller behovet av internationellt skydd, förutsättningarna för utlänningars inresa och 
uppehållsrätt i landet eller grunden för dem eller förvärv eller förlust av finskt medborgarskap 
eller bestämmande av medborgarskapsstatus, om det inte är uppenbart att utlämnandet 
av uppgifter ur dem inte äventyrar säkerheten för parten eller partens närstående. 
Sekretessbelagda handlingar är enligt samma lag också handlingar som innehåller uppgifter 
om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat 
privat eller uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller 
fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden ( 6 
kap. 24 § 1 mom. 32 punkten). En myndighet kan lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling om personen som saken gäller ger sitt samtycke till detta (7 kap. 26 § 1 mom. 2 
punkten och 29 § 1 mom. 2 punkten i lagen).

Stödet som beviljas arbetsgivare som deltar i pilotprojektet Tillväxt från internationella 
experter-etableringstjänster är de minimis-stöd. NTM-centralen i Egentliga Finland är skyldig 
att sammanställa, lagra och förvara alla uppgifter och handlingar som gäller tillämpningen 
av de minimis-förordningen i tio skatteår från den dag då stödet beviljades. Vid beviljandet 
av stöd iakttas kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget på stöd av mindre betydelse. 
(Publicerad EUT nr L 352, 24.12.2013). Enligt lagen om finansiering av regionutveckling 
och strukturfondsprojekt (8/2014) har arbets- och näringsministeriet, närings-, 
trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden och andra förmedlande organ samt 
revisionsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att överlåta till andra myndigheter 
eller till dem som sköter offentliga uppdrag, eller 

Jag ger mitt samtycke till att uppgifterna inhämtas och lämnas ut på det sätt som beskrivs ovan.

Kundens underskrift
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Jag ger mitt samtycke till att uppgifterna inhämtas och lämnas ut på det sätt som beskrivs ovan.

Kundens makas/makes underskrift

Jag ger mitt samtycke till att uppgifterna inhämtas och lämnas ut på det sätt som beskrivs ovan.

Underskrift av kundens 13 år fyllda barn

MOTIVERING
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till Europeiska unionens institutioner sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits 
i samband med arbetsuppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den 
kontrolluppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller institutionen eller som behövs 
för att utöva tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts. (Lagen om finansiering 
av regionutveckling och strukturfondsprojekt 3 kap. 28 § 3 mom.).
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