Tietosuoja- ja rekisteriseloste apurahan hakijoille
Kansan Sivistysrahasto kerää apurahan hakijoista tietoja, jotta säätiö voi palvella hakijoita mahdollisimman
hyvin. Ohessa on selvitys tietojen keräämisestä, säilyttämisestä ja niiden käytöstä.
1. Rekisterinpitäjä
Kansan Sivistysrahasto (y-tunnus: 0213501-3)
Säästöpankinranta 2 A 8 krs.
00530 Helsinki
p. 050 3200 272
muista@sivistysrahasto.fi
Kansan Sivistysrahasto käsittelee apurahasovelluksen kautta saatuja apurahan hakijoiden henkilötietoja. Näillä
tiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja;
tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa
erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen perusteella.
2. Rekisterin nimi
Kansan Sivistysrahaston asiakasrekisteri.
3. Rekisteröityjen ryhmä
Kansan Sivistysrahasto pitää rekisteriä apurahan hakijoista; niin yksityisistä henkilöistä kuin työryhmistä ja
erilaisista yhteisöistä.
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisteriin merkittyjen henkilötietojen käyttötarkoituksena on apurahan hakemiseen, maksatukseen tai
raportointiin liittyvät syyt.
Kansan Sivistysrahasto käyttää apurahan hakijoiden tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• Apurahahakemusten käsittely
• Apurahapäätösten käsittely ja yhteydenpito hakijaan
• Apurahan maksatus ja apurahan raportointi
• Viranomaisten vaatimaan raportointiin
5. Tietojen käsittely
Kansan Sivistysrahasto käsittelee apurahanhakijoiden tietoja apurahanprosessin yhteydessä. Säätiön
toimihenkilöiden lisäksi tietoja käsittelevät eri rahastojen toimihenkilöt. Tämä siksi, että apurahapäätökset
tehdään erikseen jokaisessa lähes sadassa rahastossa. Tiedot välitetään ja käsitellään suojatussa, sähköisessä
järjestelmässä.
6. Rekisterin kerääminen
Kansan Sivistysrahasto kerää apurahan hakijoiden ja saajien tietoja apurahaprosessia varten, sähköisessä,
suojatussa apurahasovelluksessa. Yhteystietoja käytetään myönteisestä tai kielteisestä apurahapäätöksestä
viestimiseen. Kunkin vuoden aikana apurahan saajien maksutietoja ja yhteystietoja käytetään myös apurahan
maksamiseen ja apurahojen käytön raportointiin.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: perustiedot, kuten: etu- ja sukunimet,
yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), ikä, sukupuoli, kieli sekä henkilö- ja
pankkitiedot. Jokaisen apurahan hakijan ja saajan hakemus, henkilö- ja pankkitiedot sekä apurahan käytöstä
tehtävä raportti tuotetaan ja välitetään Kansan Sivistysrahastoon suojatun yhteyden kautta. Säätiön hallinto
toteuttaa apurahojen maksatuksen samassa ympäristössä, joka on suoraan yhteydessä verkkopankkiin.
8. Tietojen luovuttaminen
Kansan Sivistysrahasto ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tästä poikkeuksena ovat
viranomaisille tehtävät lakisääteiset ilmoitukset.
9. Tietojen säilytys
Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö tai asetukset sitä vaativat tai kuin
se on tarpeellista tässä selosteessa yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on tietosuojalain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu ja oikeus
pyytää niitä poistettavaksi.
11. Tietoturva
Apurahan hakija hyväksyy hakemuksen yhteydessä apurahan käsittelyn kannalta välttämättömät ehdot.
Apurahahakemuksia käsitellään säätiön sisällä rahastojen toimikuntien ja säätiön hallinnon kesken. Vuoden 2018
aikana kaikki apurahojen käsittely siirtyy sähköiseen, suojattuun ympäristöön. Myös apurahan saajien
henkilötiedot kysytään ja toimitetaan suojatussa ympäristössä.
Kansan Sivistysrahaston verkkosivuilla ilmoitetaan kuluvan vuoden apurahojen saajien tiedot. Sivuilla ilmoitetaan
tiedot viiden vuoden apurahasaajien osalta. Tähän hakijat ovat hakuprosessin aikana antaneet suostumuksensa.
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