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Siun säätiölle osoitettujen apurahahakemusten, myönnettyjen
apurahojen ja lahjoitusten käsittely ja hallinnointi
Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.
artiklan kohta 1. Käsittelyperusteita ovat: suostumus, sopimus,
oikeutettu etu.
Apurahan hakijat: nimi, nimike, oppiarvo, kotisoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, toimintayksikkö. Mikäli hakija on väitöskirjatutkija,
rekisteröidään ohjaajan nimi, nimike, akateeminen arvo, organisaatio,
sähköpostiosoite.
Apurahansaajat: nimi, henkilötunnus, tilitiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
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Lahjoittajat: nimi ja tarvittaessa sähköpostiosoite tai puhelinnumero,
mikäli lahjoittaja on esittänyt säätiölle raportointivaatimuksen
lahjoituksen käytöstä
Apurahan hakijoiden tiedot: saadaan apurahahakemuksista
Apurahansaajien tiedot: henkilötunnukset ja tilitiedot saadaan
kysymällä suoraan apurahansaajilta
Lahjoittajat: tiedot saadaan kysymällä suoraan lahjoittajilta
Verkkokansio
Manuaaliset aineistot: apurahojen hakemisesta muodostuvia
aineistoja säilytetään Siun sote Pohjois-Karjalan keskussairaalan (talo
8, 4. krs) tiloissa. Tilat ovat pääsysuojatut.
Sähköiset aineistot: apurahojen hakemisesta muodostuvia aineistoja
ja lahjoittajien tietoja säilytetään verkkokansiossa, johon vain
asiamiehellä on käyttöoikeus. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
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11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

TIETOSUOJASELOSTE
2 (2)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi
rekisteröidyn oikeuksista

Apurahahakemuksia saavat käsitellä hallitus ja asiamies. Hakemusten
arvioinnissa voidaan konsultoida ulkopuolisia asiantuntijoita, jos
hakemuksen ala on sellainen, etteivät säätiön hallituksen jäsenet
pysty niitä arvioimaan, tai jos hakija kuuluu hallituksen
jäsenen/jäsenten lähipiiriin.
Apurahansaajien nimi, nimeke ja toimintayksikkö julkaistaan Siun
soten intranet- ja internetsivuilla ja säätiön toimintakertomuksessa.
Apurahansaajien nimet ja tilitiedot ilmoitetaan SiunTalous Oy:lle
apurahojen maksamista varten.
Apurahansaajien nimi, henkilötunnus ja osoite ilmoitetaan
verohallinnolle.

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle

13. Henkilötietojen säilytysaika

14. Rekisteröidyn oikeudet

Lahjoittajien tietoja saavat käsitellä hallitus ja asiamies. Lahjoittajien
nimet julkaistaan säätiön toimintakertomuksessa, mikäli lahjoittaja ei
ole kieltänyt nimen julkaisemista.
Tietoja ei siirretä.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen
käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
Oikeus tiedon oikaisemiseen (16 artikla) tai poistamiseen (17 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista. Tiedonkorjaus- tai poistamispyyntö on tehtävä kirjallisesti
ja yksilöidysti ja osoitettava Siun säätiölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen
käsittelyssä
on
rikottu
voimassa
olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.
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