Albert Hämäläisen stipendirahaston tietosuojaseloste
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietolainsäädännön
edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Tämä seloste koskee stipendihaussa kerättäviä tietoja.
Rekisterinpitäjä
Albert Hämäläisen stipendirahaston hallitus
Perhonkatu 6, 2. krs, 00100 Helsinki
kuraattori@kso.fi
Rekisterin nimi
Albert Hämäläisen stipendirahaston rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on, että henkilö on hakenut stipendiä Albert Hämäläisen
stipendirahastosta. Kerättäviä henkilötietoja käytetään hakemusten läpikäymiseen, hakemusten
pisteyttämiseen ja myönnettyjen sekä myöntämättömien stipendien edellyttämien yhteydenottojen
mahdollistamiseen.
Keräämme henkilötietoja, kun haet stipendiä Albert Hämäläisen stipendirahastosta Henkilötietoihin
sisältyvät:
●
●
●
●
●

Etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Hakijan osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Lisäksi stipendien kohdalla kysyttäviin asioihin sisältyvät seuraavat tiedot, joita käytetään apurahan
saamisen edellytyksiä selvitettäessä:

●
●
●
●

Vapaamuotoinen hakemus
Vapaamuotoinen tutkimussuunnitelma
Ansioluettelo
Mahdollinen suosittelijan tai tutkimuksen ohjaajan lausunto

Emme tee hakijaa koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Tietoja ei käytetä
markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille.
Hakijan henkilötietoja käsittelevät Albert Hämäläisen stipendirahaston hallitus ja tilitoimisto, joka
käsittelee tietoja kirjanpidossa, sekä tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpidon. Hakijalla on oikeus
tarkastaa itseäni koskevat henkilötiedot, oikaista niitä, rajoittaa niiden käsittelyä ja poistaa ne
halutessasi.
Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Hakemukset voidaan toimittaa paperisena tai sähköisenä. Sähköiset hakemukset tulostetaan ja niitä
säilytetään kuten paperisena saapuneita hakemuksia, Keskisuomalaisen Osakunnan toimistossa
tietosuojakaapissa, johon on pääsy Osakunnan toiminnanjohtajalla, taloudenhoitajalla ja kuraattorilla.
Hakemuksia ei säilytetä sähköisessä muodossa. Hakemukset hävitetään vuoden kuluttua

stipendirahaston hallituksen kokouksesta. Hakijalla on oikeus pyytää liitteitä omaan käyttöönsä
stipendirahaston hallituksen kokoustettua.
Hyväksyttyjen hakijoiden nimet julkaistaan Osakunnan vuosijuhlassa maaliskuussa.
Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien
virheellisten tietojen korjaamista ja / tai tietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröity voi milloin tahansa
kieltää henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Kun rekisteröity ei halua, että hänen
tietojaan enää käsitellään, hänellä on oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista. Tulee kuitenkin ottaa
huomioon, että tiedot voidaan unohtaa vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa
henkilötietojesi käsittelyä.
Tietopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperipostilla osoitteeseen:
Albert Hämäläisen stipendirahaston hallitus
Keskisuomalainen Osakunta
Perhonkatu 6, 2. krs, 00100 Helsinki
kuraattori@kso.fi
Hakemalla stipendiä hakija hyväksyy tietosuojakäytännön.

