TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterin nimi: Niilo Helanderin säätiön sähköinen apurahajärjestelmä
Rekisterin pitäjä: Niilo Helanderin säätiö sr (NHS) 1043242-1, Mariankatu 7 c 3, 00170 Hki.
Rekisterin vastuuhenkilö: Kristina Ranki, kristina.ranki@niilohelander.net, 045 106 9990.
Tietojen käyttäminen
•
•
•

NHS tuottaa henkilötietokannan ja pitää yllä rekisteriä tietokannassa olevien
apurahansaajien ja -hakijoiden yhteystiedoista sekä muista tarvittavista tiedoista.
Tallentamamme tiedot ovat nimi, hetu, postiosoite, sähköpostiosoite, akateeminen
oppiarvo, toimipaikka, puhelinnumero ja tarvittaessa tilinumero.
Yhteystietoja käytetään apurahahakemuksen käsittelyyn, arviointiin, maksatukseen
sekä raportoinnin valvomiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
•
•

Henkilötietojen lähteinä ovat apurahanhakijoiden hakemuksessaan tai muutoin
toimittamat tiedot.
Luottamushenkilöiden, asiantuntijoiden, lahjoittajien ja palkinnonsaajien tiedot on
saatu henkilöiltä itseltään.

Oikeudet
•
•
•

Käsittelyn peruste apurahoissa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Säätiön asiamieheltä voit pyytää saada sinusta tai organisaatiostasi tallentamamme
tiedot. Samassa osoitteessa voit myös pyytää meitä korjaamaan tai poistamaan tietosi.
Säätiö pyrkii myös oma-aloitteisesti korjaamaan rekisterissä havaittuja virheellisiä
tietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaaminen
•

NHS vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta
suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.
Yhteistyökumppanimme Datalink suojaa järjestelmän sähköisen toimivuuden.

•

NHS käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja
säilyttämiseen, jotka saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin
toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia
tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa, ja NHS pysyy
tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.

•

•

•

Rekisterinpitäjä voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa
rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen
välttämiseksi.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
sijoittuneille kolmansille osapuolille. NHS saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja
viranomaisille tai lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys.
Tietoja ei luovuteta muille apurahanhakijoille.

Suostumus
•
•

Apurahajärjestelmässä kerätään henkilötietoja hakemuksen arviointiin ja apurahan
maksamiseen perustuen hakijan suostumukseen.
Annat suostumuksesi lähettämällä tietosi hakemuksessa säätiölle.

Oikeus peruuttaa suostumus
•
•

NHS henkilötietokannassa olevalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn
lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen.
Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme asioida hakijan
kanssa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
•

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee
henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Tietojen säilyttäminen
•

•

Tietoja säilytetään sen ajan kuin on tarpeen toiminnan eli apurahan
maksatusprosessin ja selvityksenteon suorittamiseksi tai kunnes asianomainen pyytää
tietojensa poistamista.
Tiedot on tallennettu Datalinkin palvelimelle niin, että niihin on pääsy ainoastaan
säätiön asiamiehellä ja teknistä tukea tarjoavilla tahoille kuten tilitoimistolla sekä
Datalinkillä itsellään. Käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain
asiaankuuluvilla henkilöillä.
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