TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Koivisto-säätiö sr
y-tunnus 0729690-8
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
c/o asiamies Anne Markkanen
Porintie 2 C 40
00350 Helsinki
koivistosaatio@gmail.com
0400 687717
Rekisterin nimi
Koivisto-säätiö sr:n apurahojen hakijarekisteri, koivistolaistaustaisten ylioppilaiden rekisteri, kirjatilauksen
tehneiden asiakasrekisteri
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Tarkoituksena on apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely. Vuosittain saapuneista
apurahahakemuksista tehdään yhteenveto. Apurahojen hakijoissa on yhteisöjen lisäksi myös luonnollisia
henkilöitä ja luonnollisten henkilöiden muodostamia työryhmiä. Rekisteriä käytetään apurahahakemusten ja
myönnettyjen apurahojen käsittelyssä ja yhteydenpidossa hakijoihin.
Koivistolaistaustaisia ylioppilaita huomioidaan vuosittain kirjalahjalla sekä Koiviston Viestit-lehden
vuosikerralla. Huomioiminen toteutuu, kun ylioppilas itse tai tämän sukulainen ilmoittaa säätiölle ylioppilaan
tiedot tämän suostumuksella. Näitä henkilötietoja säätiö käyttää voidakseen lähettää ylioppilaalle tälle
tarkoitetun kirjalahjan sekä lehden vuosikerran.
Säätiö myös myy Koivistoa koskevaa kirjallisuutta. Kirjatilauksiin tarvitaan tilaajan nimi ja osoitetiedot sekä
puhelinnumero. Näitä henkilötietoja säätiö käyttää tilausten lähettämiseen sekä laskuttamiseen.
Rekisterin tietosisältö
Apurahan hakijan tiedoista hakijan antamat yhteystiedot sekä muut vapaamuotoisista hakemuslomakkeista
saatavat tiedot. Maksatusta varten saajan nimi, tilinumero, maksupäivä ja myönnetyn avustuksen määrä.
Ylioppilaan nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero sekä koulu ja koivistolaistausta.
Kirjatilauksen tehneen nimi- ja osoitetiedot sekä puhelinnumero.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan hakijalta/ylioppilaalta/tilaajalta itseltään tämän suostumuksella.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja vireillä olevista apurahahakemuksista voidaan luovuttaa toisille suomalaisille apurahoja myöntäville
tahoille erikseen pyydettäessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto (paperitulosteet) säilytetään lukitussa tilassa ja lukitussa kaapissa Koivistolaisten
Asunto Oy:n säätiön omassa kokoustilassa sekä asiamiehen kotona. Apurahahakemukset säilytetään 5
vuotta ja yhteenvedot 10 vuotta päätöksestä.
Sähköistä rekisteriä (yhteenvetoa hakemuksista/ylioppilaista ja kirjatilauksen tekijöistä) säilytetään
asiamiehen tietokoneessa, joka on suojattu salasanalla.

Tarkastusoikeus, tietojen oikaiseminen ja tietojen korjaaminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö osoitetaan säätiölle ja lähetetään
asiamiehen osoitteeseen. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan säätiölle ja
lähetetään asiamiehen osoitteeseen.
Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee
tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä
toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden
yhteyshenkilölle.
Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.
Koivisto-säätiö ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Viite: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

