Töm blanketten

TU 4r

Ansökan
Apparatur för distanstolkning för
personer med funktionsnedsättning

Fpa
Närmare information www.fpa.fi/distanstolkning

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan lämna in din ansökan med bilagor per post
www.fpa.fi/postadresser

Om du har frågor kan du ringa
servicenumret 020 634 2802 eller
skicka sms till numret 020 634 2900.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Näradress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

L Vi använder e-post i kontakter som gäller distanstolkningen.

2. Ansökan
Jag ansöker om apparatur för distanstolkning och dataförbindelse. Bifoga ett utlåtande av en sakkunnig.

3. Egen dataterminal
Har du redan en dataterminal (t.ex. smarttelefon, pekplatta eller dator) som lämpar sig för distanstolkning?
Se närmare krav på apparaturen på www.fpa.fi/distanstolkning.
Nej

Ja

LOm du har någon apparatur som lämpar sig för distanstolkning, har du inte rätt till apparatur för
distanstolkning från FPA.

4. Behov och användning av distanstolkning
Berätta med egna ord i hurdana situationer du använder distanstolkning. Hur ofta tror du att du kommer att använda distanstolkning?

I vilka situationer och hur ofta använder du för närvarande dator?
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5. Bilagor
Punkt 2. Ansökan
FPA:s blankett TU 7r (Bilaga - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning - Utlåtande av sakkunnig)

6. Övriga upplysningar

L Ange med ett siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

7. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Jag samtycker till att FPA samt leverantören av apparatur, program och anslutning för distanstolkningen hanterar de
teleidentifikationsuppgifter och personuppgifter som behövs för genomförande av distanstolkningen, för uppföljning av
användningen, för fakturering mellan FPA och serviceproducenten samt för utveckling av distanstolkningen och förhindrande av
missbruk.
Jag samtycker också till att FPA lämnar ut sådana uppgifter om mig till leverantören av apparatur, program och anslutning som
behövs för genomförande av distanstolkningen och för leverans av distanstolkningsapparaturen. Vid behov kan uppgifterna även
lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning.
Jag förbinder mig att använda distanstolkningsapparaturen för distanstolkning. FPA ansvarar för kostnaderna för
distanstolkningen. Du står själv för kostnaderna för övrig användning av distanstolkningsapparaturen.
Datum

Underskrift

Om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande, ange orsaken.

8. Person som hjälpt till att göra ansökan
Namn och telefonnummer
Befattning och verksamhetsställe eller släktskapsförhållande
De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt lag ska beaktas i
samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dina uppgifter.
FPA följer upp användningen av distanstolkning. Din rätt att använda apparatur för distanstolkning och anslutning kan dras in om apparaturen används endast i
liten utsträckning.
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