Sökande
(forskar
e)

Forskning
ens
handledar
e

Namn
Gatuadress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Forskning, läroinrättning eller övrigt samfund

Forskarens befattning/titel

Namn

Utbildning och yrke

Ort

Arbetsplats och adress
Telefonnummer

E-postadress

Ort och datum

Underskrift (jag förbinder mig att handleda
forskningen)

Ort och
datum

/ /
Ort och datum
/

Sökandens underskrit

/

Föredraga
nden ko
mpletterar

Jag har granskat dokumenten som hänför sig till
forskningen

Datering
och
föredraga
ndens
underskrif
t
Beslutsfat
taren
komplette
rar

Ort och datum

Datering
och
beslutsfatt
arens
underskrif
t
Kommuni
kation
avseende
beslutet

Tilläggsuppgifter

/

Föredragandens underskrift och
namnförtydligande

/

Beviljande av forskningstillstånd
Forskningstillstånd beviljas

Forskningstillstånd beviljas inte

Villkor för beviljande
Beviljande av tillstånd förutsätter att sökanden förbinder sig att följa gällande lagstiftning avseende
behandling av personuppgifter. Sökanden bör respektera uppgifternas konfidentiella natur och
använda uppgifterna endast för genomförandet av i denna ansökan åsyftad forskning. Efter att
forskningen slutförts bör uppgifterna förstöras på tillbörligt sätt.
Sökanden bör leverara den
färdiga rapporten när forskningen genomförts.
Andra villkor:
Motviering till att forskningstillstånd inte beviljats:
Ort och datum
Underskrift
/

/

till sökanden

till IT-chefen

till personaldirektören

till studiechefen

SAMMANDRAG AV FORSKNINGSPLANEN
Forskningens
genomförare

Forskningens
namn

Forskningens
nivå

doktorsavhandling
licentiatavhandling pro gradu-avhandling/masterarbete
kandidatavhandling/examensarbete Annan:

Forskningens
bakgrund

Forskningens
mål och
problem-ställni
ng

Forskningens
tidtabell

Hänför sig
forsknings-etis
ka frågor till
forskningen?
Om ja, vilka?
Arcadas roll i
forskningen
(ansvar,
förpliktelser och
nytta)

Forsningens
budget och
finansiärer
Datering
Underskrifter

Ort och datum
Sökandens underskrift

/
Handledarens underskrift

/

BEGÄRAN OM UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER EN MYNDIGHETERS
PERSONREGISTER I
ENLIGHET MED OFFENTLIGHETSLAGEN (621/1999) 16.3 §
KOMPLETTERAS ENDAST NÄR UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER BEGÄRS

Forskningsobjekt
Yrkeshögskolan Arcadas studenter

Yrkeshögskolan Arcadas personal

yrkeshögskoleexamen

lärare

högre yrkeshögskoleexamen

annan personal

specialiseringsstudier
öppen yrkeshögskola
närvaroanmälda
frånvaroanmälda
hela yrkeshögskolan

hela yrkeshögskolan

en viss utbildning, vilken:

en viss utbildning, institution eller enhet, vilken:

år för inledande av studier

annan avgränsning

annan avgränsning (t.ex. visst antal studiepoäng)

alla personer som uppfyller kriterierna
slumpmässigt urval,

personer

alla personer som uppfyller kriterierna
slumpmässigt urval,

personer

Uppgifterna begärs i:
elektronisk form

Uppgifterna begärs i:

pappersform

elektronisk form

annan form: vilken:

pappersform

annan form: vilken:

Begärda uppgifter

Endast personalens e-postadresser utlämnas.

förnamn och efternamn
utbildning/examen
adressuppgifter (ej utexaminerade)
e-postadress
telefonnummer
andra uppgifter, vilka:
Uppgifterna begärs per

/

/

Uppgifterna begärs per

(Uppgifter ges i snitt inom 2 veckor)

/

/

. (Uppgifter ges i snitt inom 2 veckor)

Jag förbinder mig att iaktta rådande dataskyddslagstiftning, använda de uppgifter jag mottagit
endast för det syfte som angetts i denna ansökan och dess bilagor och att inte överlåta eller sälja
uppgifterna vidare samt att förstöra uppgifterna på tillbörligt sätt efter att forskningen slutförts.
Datering och underskrift
Ort och datum

Underskrift
/

/

