Lantbruksföretagares ansökan
om semester för 2020

Den lokala enhetens kontaktinformation:

Den lokala enhetens anteckningar
Ansökan kommit in, datum

ASL

Diarienummer

Uppgifter om sökanden
Efternamn och alla förnamn

Personbeteckning

Näradress, postnummer och postanstalt
E-postadress

Telefonnummer

Lantbruksföretagarna ska ansöka skriftligen på förhand om rätt till alla avbytartjänster.
En skriftlig ansökan om vikariehjälp ska lämnas in separat innan avbytararbetet börjar.
Utöver semester ansöker jag om rätt att använda avgiftsbelagd avbytarhjälp enligt lagen om avbytarservice (= subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp)
Ja

Nej

Uppgifter om lantbruksföretagaren och -företaget
Har du en i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd obligatorisk LFÖPL-försäkring i kraft?

Ja

Nej

Omfattar den nämnda försäkringen den husdjursproduktion för vilken du söker avbytarservice?

Ja

Nej

Är du en under 18-årig eller minst 68-årig lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion?

Ja

Nej

Tillämpas inkomstskattelagen för gårdsbruk på beskattningen av den husdjursproduktion för vilken du söker avbytarservice?

Ja

Nej

Får du arbetslivspension, full invalidpension som beviljats tills vidare eller rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension
enligt en arbetspensionslag, minst 60 % olycksfallspension eller motsvarande ersättning enligt trafikförsäkringslagen eller har
du en ansökan anhängig om en sådan förmån?

Ja

Nej

Ansökt

Ansökt

Om du svarade Ja eller Ansökt, berätta vilken pension eller ersättning och från vilken institution:
Ett ytterligare villkor för avbytarservice är att lantbruksföretaget har minst 6 husdjursenheter. För att utreda detta och avbytardagens längd ska
för varje lantbruksföretag dessutom ifyllas blanketten ”Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester”.
Bestämning av huvudsyssla
Lyfter du en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller har du nu ansökt om sådan?

Ja

Nej

Bedriver du eller har du under de senaste 6 månaderna bedrivit företagsverksamhet som inte ansluter sig till
lantbruket och vars kontor finns utanför gården?

Ja

Nej

Arbetar du för närvarande eller har du under de senaste 6 månaderna arbetat utanför gården i en anställning som varat
minst 3 månader?

Ja

Nej

Fortsätter den nämnda företagsverksamheten eller anställningen även vid tidpunkten för avbytartjänsten?

Ja

Nej

Ansökt

Om företagsverksamheten eller anställningen har upphört under de senaste 6 månaderna eller upphör under semesteråret,
ange slutdatum
Vilken är eller var veckoarbetstiden i ditt arbetsavtal eller hur mycket arbetstimmar använder eller använde du för företagsverksamhet utanför gården?
timmar

minuter

Fyll i om du använder avbytarservice som den lokala enheten ordnar
Den lokala enheten kan ordna antingen övervakningsbesök eller beredskap inom ramen för semesteravbytartjänst och vikariehjälp om det är
nödvändigt för att trygga skötseln av husdjuren. För övervakningsbesök debiteras 33 euro/besök, för beredskap 5 euro/timme (i 2016 års nivå).
Är det nödvändigt att ordna övervakningsbesök eller beredskap i samband med din semester för att trygga skötseln av husdjuren?
Nej

Ja, övervakningsbesök

Ja, beredskap.

Hör dessa arbeten till din uppgiftsandel?

Ja

Nej

Den som använder avbytarservice som den lokala enheten ordnar ska anmäla alla planerade semestertidpunkter (26 dagar) i semesteransökan. Om lant
bruksföretaget har högst 20 husdjursenheter eller den arbetstid för vilken avbytare behövs i företaget är högst 9 timmar, måste lantbruksföretagarna ta
ut minst 20 dagar samtidigt. Avtala med de övriga semesterberättigade i lantbruksföretaget om tidpunkterna för den semester som tas ut samtidigt.
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Förslag till semestertidpunkter (du kan ringa in särskilt viktiga tidpunkter)

Sökandens underskrift
Plats och datum

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Underskrift och namnförtydligande

Jag har läst bilagan som redogör för behandlingen av personuppgifter på LPA.

Avbytarserviceärenden
och behandling av personuppgifter
i den lokala enheten och på LPA
EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas
i den lokala enheten för avbytarservice och på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
i samband med ett avbytarserviceärende.
Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs vid handläggningen av en ansökan om
semester, vikariehjälp eller avgiftsbelagd avbytarhjälp för lantbruksföre
tagare eller en ansökan om semester eller extraledighet för pälsdjurs
uppfödare. Om den lokala enheten och LPA inte får de uppgifter som
begärs kan de inte avgöra om du har rätt till avbytartjänster eller betala
ersättningar för dem.
De uppgifter som samlas in för handläggningen av avbytarservice
ärendet används även vid sökande av ändring, kontrollverksamhet, sta
tistik och forskning.
LPA behandlar dina personuppgifter för att iaktta en lagstadgad skyl
dighet.
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Den lokala enhetens och LPA:s rätt att skaffa,
lämna ut och överföra personuppgifter om dig
Den lokala enheten och LPA har rätt enligt lag att skaffa och lämna ut
uppgifter som är nödvändiga för att handlägga ett avbytarserviceären
de.
Den lokala enheten och LPA kan vid handläggningen av avbytar
serviceärendet begära nödvändiga uppgifter av bland annat skatteför
valtningen, kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, FPA, Pensions
skyddscentralen eller försäkringsanstalter.
Vi ber om ditt samtycke i de fall där skaffandet eller utlämnandet
av uppgifter inte grundar sig på lag. Du kan återkalla samtycket senare
om du så vill.
Med stöd av EU:s dataskyddsförordning kan dina uppgifter vid be
hov överföras till EU- och EES-länder, Schweiz och länder utanför EU.
Närmare information om skaffande, utlämnande och överföring av dina
personuppgifter samt om de organisationer som behandlar personupp
gifter för LPA:s räkning finns på LPA:s webbplats. Uppgifter om päls
djursuppfödare överförs inte utanför Finland.
Du har rätt att kontrollera dina uppgifter
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i de register
som den lokala enheten och LPA använder vid handläggningen av av
bytarserviceärendet. En lantbruksföretagare kan själv se sina uppgifter
efter inloggning på Lomitusnetti via lpa.fi/etjanster. Om du vill kan du få
en kopia av dina personuppgifter.
Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan
också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för
ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
Du kan be den lokala enheten och LPA begränsa behandlingen av
dina personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller om

de behandlas lagstridigt. Den lokala enheten och LPA kan då behandla
dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är
särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.
Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller
personuppgifter.
Om den lokala enheten eller LPA trots din begäran inte vidtar åtgär
der gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom
en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås får du veta orsaken.
Du kan inte utöva vissa av de rättigheter som den
registrerade har enligt dataskyddsförordningen
Eftersom handläggningen av avbytarserviceärendet grundar sig på lag
kan du inte motsätta dig att dina personuppgifter behandlas eller be
gära att dina personuppgifter som behövs vid handläggningen raderas
eller överförs till ett system utanför den lokala enheten och LPA.
Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina
personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskydds
förordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att
lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.
Hur länge dina personuppgifter bevaras
De uppgifter som behövs vid handläggningen av avbytarserviceärendet
bevaras den lagstadgade tiden, som i allmänhet är tio år från att av
bytartjänsten beviljades.
Personuppgiftsansvarig
LPA och din lokala enhet är gemensamt personuppgiftsansvariga för de
uppgifter som samlas in i avbytarserviceärendet.
Kontaktinformation till den lokala enheten
och dess dataskyddsombud
Kommunens dataskyddsombud nås via den lokala enheten. Kontakt
information till den lokala enheten finns i Lomitusnetti och på lpa.fi.
Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud
Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats.
Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.
Mer information om dataskydd på vår webbplats lpa.fi

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Postadress
PB 16, 02101 ESBO

Besöksadress
Norrskensparken 2 C, Esbo

Telefon 029 435 11
Fax 029 435 2426

Internet www.lpa.fi
FO-nummer 0101319-6

