Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

31.5.206

Nimi (y-tunnus)

Kansan Sivistysrahasto KSR

Y-tunnus 0213501-3

Osoite

Säästöpankinranta 2 A 8. krs
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 09-5868 530
Nimi

2
Ulla Vuolanne
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Kansan Sivistysrahasto KSR
asioissa

asiamies Ulla Vuolanne
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)
Säästöpankinranta 2 A 8. krs
Puh. (09) 5868 5323 Gsm. 050 378 3783
00530 Helsinki
3
Apurahahakemukset ja apurahojen käsittely /Datalink
Rekisterin
Merkkipäivärekisteri / oma sovellus
nimi
Kulttuurilahja / www.kulttuurilahja.fi
4
Säätiön apurahahakemusten käsittely
Henkilötietojen käsittelyn Säätiön muistamispalveluiden ja merkkipäiväkeräysten käsittely
tarkoitus
Säätiön Kulttuurilahja-varainhankintapalvelun rahoituksen hakijoiden ja
onnittelulahjoitusten käsittely

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

X= ei merkkipäivärekisterissä
Hakijan tiedot
Sukunimi
Etunimi
Ammatti
Sukupuoli
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Kotipuhelin
Työpuhelin
Sähköpostiosoite
Kotipaikka
www-osoite
Apurahahakemukset ja Kulttuurilahja: Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta
Oppiarvo
itseltään tämän suostumuksella.
Työ/Tutkimusryhmän jäsenet X
Merkkipäiväkeräys: Merkkipäivätiedot saadaan merkkipäivän viettäjältä itseltään ja ne
julkaistaan vain
merkkipäivänviettäjän
luvalla.
Hakemuksen
tiedot
X
Suosittelijat X
Aikaisemmat ja vireillä olevat hakemukset X

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle koneellisesti.
Tietojen
säännönmukaiset luovu- Myönnettyjen apurahojen tiedot julkaistaan säätiön kotisivuilla.
tukset

Merkkipäivätiedot julkaistaan sähköpostitse lähetettävässä luettelossa ja säätiön
kotisivuilla.
Merkkipäiväkeräyksistä voidaan tiedottaa myös sanomalehdissä ja keräyskirjeissä.
8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.
Myönnettyjen apurahojen hakemukset säilytetään max. 5 vuotta myöntöpäätöksestä.
Hylätyt hakemukset tuhotaan hakuajan päättymistä seuraavan syyskuun loppuun
mennessä.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä.
Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.

10
Tarkastusoikeus

Rekisterin käyttöpalvelun toimittaja Datalink Oy vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta.
Laitteet on sijoitettu pääsyvalvottuun palvelukeskukseen jossa on 24h valvonta,
paloilmoitinjärjestelmä,
automaattinen
ilmoituksensiirto,
sammutusjärjestelmä
Jokaisella on pääsääntöisesti
oikeus saada
tarkastaa itseään
koskevat tiedot. ja katkoton
varavoimajärjestelmä.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna.
Merkkipäivätiedot
säilytetään
KSR:n omalla
palvelimella
suojattuna KSR:n
Tarkastuspyyntö tulee
tehdä kirjallisesti
omakätisesti
allekirjoitetulla
kirjeellätiloissa.
tai
henkiökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus
vaatia rekisterissä
olevan virheellisen
tiedon korjaamista.
Tarkastuspyyntö
osoitetaan
Kansan Sivistysrahastolle
ja lähetetään
kohdassa 1
Korjaamispyyntö
on
syytä
tehdä
kirjallisesti
ja
riittävän
yksilöidysti.
mainittuun osoitteeseen.
Korjaamispyyntö osoitetaan Kansansivistysrahastolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun
osoitteeseen.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
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".
Kansan Sivistysrahasto ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
Tulosta

Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan Kansan Sivistysrahastolle ja lähetetään

