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Säästöpankkien Tutkimussäätiö tietosuojaseloste
Vahvistettu Säästöpankkien Tutkimussäätiön hallituksessa 19.11.2019

Rekisterinpitäjä
Säästöpankkien Tutkimussäätiö sr (säätiö)
0221897-8
Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki
Puhelin +358 50 464 8076
Sähköposti tutkimussaatio@saastopankki.fi

Rekisteristä vastaava henkilö
Eeva Karisto, säätiön asiamies
Yhteystiedot yllä
Sähköposti eeva.karisto@saastopankki.fi

Käsiteltävien henkilötietoja kategoriat
Säätiössä on henkilörekisterit liittyen:
•
•

apurahojen hakemiseen, myöntämiseen ja seurantaan; ja
säätiön luottamushenkilöihin (hallituksen jäsenet), asiamieheen ja asiantuntijoihin, heille tiedottamiseen ja muuhun viestintään

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn peruste apurahoissa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Luottamushenkilöiden, asiamiehen ja asiantuntijoiden osalta pääsääntöisesti suostumus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Apurahatoiminnan rekisteriin tallennettavat hakijan ja hakemuksen tiedot sekä selvitys apurahan
käytöstä saadaan apurahan hakijoilta itseltään.
Ulkopuolisen lausunnonantajan ja lausunnon tiedot saadaan apurahan hakijan pyynnöstä lausunnonantajalta itseltään.
Säätiön luottamusmiesten, asiamiehen ja asiantuntijoiden tiedot on saatu henkilöiltä itseltään.
Ulkopuolisiin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tiedot on saatu henkilöiltä itseltään.

Henkilötietojen luovutukset
Säätiö käyttää kolmansien osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen,
jotka saattavat sisältää henkilötietoja, kuten kirjanpitäjä ja säätiön maksuliikenteen hoitaja. Kolmannet osapuolet toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja
ainoastaan sovittujen palvelujen edellyttämässä laajuudessa, ja säätiö pysyy tällaisten tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.
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Apurahahakemusten käsittelyn aikana rekisterinpitäjä voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten apurahojen myöntöjen välttämiseksi.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille. Säätiö saattaa joutua luovuttamaan joitakin tietoja viranomaisille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys.

Henkilötietojen suojaaminen
Säätiö vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein.
Säätiö on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Tietoja pääsevät käsittelemään vain ennalta nimetyt henkilöt, joiden työtehtävät tätä vaativat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja pääsyltä
henkilötietoihin.
Säätiön ja sen alihankkijoiden tietoverkko ja laitteisto, jolla henkilötiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta ja pääsy tiloihin
on rajoitettu.
Manuaalinen aineisto säilytetään tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötietojen säilyttäminen
Säätiö on määritellyt apurahatoiminnan henkilötiedoille erillisen säilyttämisajan, joka käy ilmi rekisteriselosteesta. Säilyttämisajan päätymisen jälkeen tiedot tuhotaan tietoturvallisesti.
Säätiön luottamusmiesten, asiamiehen ja asiantuntijoiden henkilötiedot säilytetään heidän asemansa ja tehtäviensä päättymiseen saakka. Säilyttämisajan päättymisen jälkeen tiedot tuhotaan
tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa, mitä tietoja hänestä on rekisteröity säätiössä lukuun ottamatta asiantuntijoiden ja lausunnonantajien arvioita apurahojen hakijoista. Lisäksi rekisteröidyllä on
oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi sekä milloin tahansa vaatia henkilötietojensa poistamista.
Mikäli tietojen antaminen on perustunut suostumukseen, tiedot poistetaan heti. Mikäli tiedot on rekisteröity lain tai säätiön oikeutetun edun perusteella, mahdollisesta poistamisesta tehdään erillinen
kirjallinen päätös. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Tietosuojaselosteen ja henkilörekistereiden saatavuus
Säätiön tietosuojaseloste pidetään saatavilla säätiön toimipaikassa sekä kotisivuilla osoitteessa
www.saastopankki.fi/tutkimussaatio.

