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Käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän sääntömääräisen tehtävän toteuttaminen,
kuten avustusten myöntäminen hakemuksesta. Säätiön hallituksen päätöksellä avustuksia myönnetään
ainoastaan oikeushenkilöille. Rekisteriä käytetään hakemusten vastaanottamiseen ja käsittelyyn,
myönnettyjen avustusten maksatukseen ja seurantaan sekä muuhun säätiön yleishyödyllistä tehtävää
tukevaan toimintaan.
Rekisteröitävät henkilöryhmät
1) Säätiön luottamushenkilöt
2) Hakijoiden edustajat
3) Yhteistyökumppanit ja niiden edustajat
Peruste
Tietojen käsittely rekisterissä perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän ja
rekisteröitävän oikeuksien tasapaino on varmistettu siten, että:
a) hakijoiden henkilötietoja rekisterissä käsitellään ainoastaan siltä osin kuin on kysymys
oikeushenkilön edustajasta;
b) rekisterissä ei käsitellä arkaluonteisia tietoja tai tietoja joiden käsittelyyn liittyy erityisiä riskejä.
Rekisterin sisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

− nimi
− oppiarvo, asema ja organisaatio
− yhteystiedot
− kieli
− muut henkilön itse antamat tiedot.
Lisäksi säätiö voi tallentaa avustushakemuksia ja muuta kirjeenvaihtoa, joka tapahtuu joko
sähköpostilla tai perinteisellä paperipostilla. Tämä viestintä saattaa sisältää kolmansia koskevia
henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytys
Nimi- ja yhteystiedot säilytetään sähköisesti. Luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot
säilytetään niin kauan kuin yhteys rekisterinpitäjään on olemassa, minkä jälkeen tiedot poistetaan.
Hakemukset arkistoidaan sellaisina kuin ne ovat säätiölle saapuneet. Paperimuotoiset hakemukset
saatetaan kuitenkin muuttaa sähköiseen muotoon. Hyväksytyt hakemukset tallennetaan pysyvästi.
Hylätyt hakemukset poistetaan viimeistään 5 vuoden kuluttua
Tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan organisaatiolta.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tai siirtää tietoja:
a) avustuksen tai palkkion maksatuksen järjestämiseksi
b) lakimääräisen velvoitteen tai viranomaismääräyksen toteuttamiseksi.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia.
Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvantoimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät
aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on
myös oikeus pyytää tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, mikäli hän pyynnön hetkellä ei enää toimi
avustuksen hakijan tai yhteistyökumppanin edustajana.
Pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.
Turvallisuussyistä tiedot toimitetaan vain rekisterin pitäjän tiedossa olevaan sähköiseen tai fyysiseen
osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Automaattinen päätöksenteko
Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana ilman erikseen pyydettävää nimenomaista
suostumusta.

