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Tullblankett 1140r_1.1.2021 

Ansökan om tillstånd att använda Tullens datamaterial om utrikeshandel 

Nytt tillstånd 

Tillägg av användare till tillstånd nr    

Ändamålet för användning av materialet ändras och tilläggstid söks för tillstånd nr    

(om användningsändamålet inte ändras, beviljas tilläggstiden av Statistikcentralen). 

Material om omfattas av ansökan om användningstillstånd 

Materialen finns beskrivna i Statistikcentralens Taika-katalog över undersökningsmaterial  https://taika.stat.fi/ 

Tullens färdiga material om utrikeshandel per nyttighet 

Tullens färdiga material om utrikeshandel per företag 

Sökande 

Projektets ansvarsperson och organisation 

E-postadress

Telefonnummer 

Organisationens postadress 

Personer som deltar i behandlingen av uppgifter  

Alla som utöver ansvarspersonen behandlar materialet med direkta eller indirekta identifierare.
Namn, organisation, e-postadress och telefonnummer.

https://taika.stat.fi/
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 Alla som deltar  behandlingen av uppgifter har en giltig förbindelse gällande distansanvändning och 

sekretessförbindelse hos Statistikcentralens forskartjänster 

Ändamålet med användningen av uppgifterna 

 Vetenskaplig forskning 

 Statistisk utredning 

Projektets namn 

Ändamålet med användningen av materialen  

Sammanfattning allmänspråk av projektet och av hur och för vilket ändamål Tullens material kommer att användas. 

Uppskattad tid för användning av materialet 

Till och med            /            20___ 

Tillståndet kan beviljas för högst fem år åt gången. 

Ansökningshandlingarnas offentlighet 

Ansökan borde upprättas så att den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Vid behov ska de sekretessbelagda 

uppgifterna lämnas i en separat bilaga. 

 Sökanden anser att den forskningsplan som bifogas ansökan är sekretessbelagd. 

Motivering 

Bilagor st. 

 Forskningsplan 

Övriga bilagor 
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Ansökan handläggs vid Tullens statistikenhet. Projektets ansvarsperson ska skicka Tullens beslut om 

användningstillstånd till Statistikcentralens forskartjänster. 

Användningstillståndet förutsätter att forskarna har ingått en sekretessförbindelse och en förbindelse om 

distansanvändning med Statistikcentralen, som svarar för att kraven enligt förbindelserna uppfylls. 

Datum och underskrifter 

Ort och datum 

Sökandens underskrift och namnförtydligande 

Ansökan om användningstillståndet med bilagor ska skickas  

i skannad form Tullens registratorskontor kirjaamo@tulli.fi eller  

per post till adressen Tullen, Registratorskontoret, PB 512, 00101 Helsingfors 

mailto:kirjaamo@tulli.fi
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