
Umeå universitet, 901 87 Umeå 

Studentcentrum/Samordnare för studenter med 

funktionsnedsättning 

Telefon: 090-786 50 00 

E-post: stodperson.sc@umu.se 

Intresseanmälan 

2020-09-18 

Intresseanmälan för arvoderat uppdrag som 
stödperson 

För att du ska få ersättning för uppdrag som stödperson måste du fylla i och lämna in denna 
blankett före du påbörjar ditt uppdrag. Det gäller även för dig som har varit stödperson tidigare. 
Du skickar in blanketten till angiven adress eller e-postadress i sidhuvudet, alternativt lämnar 
in den i Infocenter i Universum. 

Typ av uppdrag 

Anteckningsstöd 

Stöd till medstudent 

Personuppgifter 

Namn 

Adress 

Telefon 

E-post

Personnummer 

Namn på student som 
du är stödperson åt 

Ett arvoderat uppdrag innebär att du får ersättning för arbetad tid. Du är inte garanterad uppdrag 
för ett visst antal timmar. Ett arvoderat uppdrag kan avslutas när som helst utan uppsägningstid. 
Har du redan en anställning vid Umeå universitet kan du inte ta ett uppdrag som stödperson.  

För att du ska få arvoderat uppdrag måste du intyga att du tagit del av berörd information genom 
att kryssa i rutorna nedan och skriva under blanketten. 

Jag har tagit del av informationen ”För att få ersättning - gör så här” som finns på 
www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/funktionsnedsattning/for-dig-som-ar-stodperson 

Jag samtycker till att Umeå universitet behandlar ovanstående personuppgifter om mig. 
Information om lagring av uppgifterna finns på nästa sida. 

________________________________________________________________ 
Datum och underskrift 

mali0147
Markering
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Viktig information – läs igenom innan du skriver 
under på föregående sida! 

När du lämnar in den undertecknade intresseanmälan för arvoderat uppdrag så kommer 
personuppgifter om dig att behandlas av Umeå universitet för nedan angivna ändamål. Umeå 

universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor 
eller synpunkter som rör behandlingen kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige vid 
Umeå universitet: Umeå universitet, 901 87 Umeå, tel. 090-786 50 00 (växel), 
organisationsnummer: 202100-2874. Behandlingen av dina personuppgifter sker enligt 

personuppgiftslagen (1998:204). 

Uppgifter om vilken typ av uppdrag intresseanmälan gäller, ditt namn, adress, telefonnummer, e-

postadress och personnummer kommer att behandlas av Umeå universitet för att du ska kunna få 
ersättning för uppdraget. Uppgifterna hanteras av samordnare för studenter med 
funktionsnedsättning och löneadministratör vid Umeå universitet samt av intern och extern 
revisor i samband med revision. De lagras elektroniskt samt som papperskopior. Umeå universitet 
är en förvaltningsmyndighet som är skyldig att iaktta principen om allmänna handlingars 

offentlighet. Om någon skulle begära att få del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen 
blir föremål för sekretessprövning och uppgifter som omfattas av sekretess får inte lämnas ut. 

Personuppgifterna som gäller dig kommer att behandlas av Umeå universitet så länge ändamålet 
med behandlingen motiverar det; som längst i 10 år efter avslutat uppdrag. 

Umeå universitet är enligt 28 § personuppgiftslagen skyldigt att på begäran av dig snarast rätta, 
blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med 
personuppgiftslagen. Du kan enligt 26 § personuppgiftslagen en gång per kalenderår ansöka om 
information om vilka personuppgifter som behandlas om just dig vid Umeå universitet. 

Informationen är kostnadsfri och ansökan ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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