ANHÅLLAN OM FORSKNINGSTILLSTÅND
APPLICATION FOR A RESEARCH PERMIT
Sökandes namn / Name of applicant
Adress / Address

Postnummer / Post code

Ort / Place

Telefonnummer / Phone number

E-post / E-mail

Forskning, läroinrättning eller övrigt samfund /
Research, educational institution or other community

Forskarens befattning/titel /
Researcher’s title

Ort och datum / Place and date

Sökandes underskrift / Applicant’s signature

DEFINITION AV EFTERFRÅGADE MATERIALET ELLER DATAN FRÅN NOVIA (Bifoga en forskningsplan) /
DEFINITION OF THE REQUESTED MATERIAL OR DATA FROM NOVIA (Attach a research plan)

PRELIMINÄR TIDTABELL FÖR FORSKNINGEN / PRELIMINARY SCHEDULE FOR RESEARCH

Forskningens handledare / Supervisor of the research
Namn / Name

Utbildning och yrke / Education and title

Arbetsplats och adress / Workplace and address
Telefonnummer / Telephone
Ort och datum / Date and place

E-post / E-mail
Underskrift (jag förbinder mig att

Signature (I commit to supervise the

handleda forskningen) /

research)

Villkor
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 leverera den färdiga rapporten när forskningen genomförts.
Andra villkor: En forskningsplan bör bifogas
Motivering om forskningstillstånd inte beviljats:
Conditions
Granting of a permit presupposes that the applicant undertakes to comply with current legislation regarding the processing of
personal data. The applicant should respect the confidential nature of the data and use the data only for the purpose of carrying
out the research referred to in this application. After the research is completed, the data should be destroyed properly. The
applicant should submit the completed report when the research has been completed.
Other conditions: A research plan is required as an attachment
Justification for not granting a research permit:

IFYLLS AV NOVIA kontaktpersonens namn och E-post / DEFINED BY NOVIA name and E-mail of contactperson
BEVILJANDE AV FORSKNINGSTILLSTÅND / APPROVAL OF RESEARCH PERMIT
Beviljas / Granted
Beviljas inte / Not granted
Ort och datum / Place and date

Underskrift / Signature

