TIETOSUOJASELOSTE
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Hallipussi 1, 76100 Pieksämäki
Toimitusjohtaja Mia Sarpolahti, 040 635 3532, mia.sarpolahti@bovallius.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johdon sihteeri Tiina Karjalainen
Hallipussi 1, 76100 Pieksämäki
044 711 4400, tiina.karjalainen@bovallius.fi
3. Rekisterin nimi
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n rekisteri apurahan hakijoista.
4. Henkilörekisterin tarkoitus
Rekisteri apurahan hakijoista perustuu hakijan suostumukseen, apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen
täytäntöönpanoon sekä valvontaan. Rekisteriä ei käytetä muihin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Hakijan nimi, työryhmän jäsenet, syntymäajat tai Y-tunnus, yhteystiedot, pankkiyhteystiedot, apurahaa saavan
hankkeen nimi ja hankesuunnitelma, anottu ja myönnetty euromäärä, apurahan haku-, myöntö- ja maksupäivät,
avustuksen pyydetyt ja toteutuneet raportointipäivät. Rekisterissä on tiedot myös muista hankkeeseen saaduista
apurahoista tai vireillä olevista apurahahakemuksista.
Rekisteriin apurahan hakijoista ei kerätä erityisiä henkilötietoja eikä hakemuksen myöntämiseen tai epäämiseen
liittyviä arviointitietoja.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyltä apurahahakemuksen yhteydessä. Hakemuksia ei käsitellä ilman henkilön suostumusta
henkilötietojen käsittelyyn.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Myönnetyt apurahat julkaistaan Bovallius-säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa. Maksetuista apurahoista annetaan tieto Verohallinnolle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille jos tähän on laissa säädetty edellytys tai viranomaismääräyksen velvoite. Maksatuksesta vastaa Ammattiopisto Spesia Oy:n taloushallinnon henkilöstö Bovalliussäätiön lukuun palvelusopimuksen mukaisesti. Myönnetystä apurahasta voidaan ilmoittaa myös toiselle apurahojen
myöntäjälle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuusja suojaamisvelvoitetta.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa toimitiloissa.
Tietojärjestelmä ja sen varmuuskopio sijaitsevat yrityksen lukituissa toimitiloissa, joissa on hälytysjärjestelmät. Järjestelmät on suojattu ulkopuolisilta ja palvelimet ovat palomuurin takana. Rekisteriin on pääsy säätiön hallituksella, toimitusjohtajalla ja johdon sihteerillä.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Myönnettyjen apurahojen hakemustiedot säilytetään 10 vuotta myöntöpäätöksestä. Hakemukset joihin ei myönnetty
apurahaa säilytetään yksi vuosi päätöksestä.
Pysyvästi säilytetään myönnetyn apurahahakemuksen aihe ja hakijan nimi.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot (henkilötietolain 26 §). Tarkastusoikeuden
käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin
yhteydessä tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna.
Pyyntö osoitetaan arkistosta vastaavalle henkilölle (kohta 2).
Rekisteröidyllä on oikeus tutustumisen lisäksi saada itseään koskevista tiedoista kopiot.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen
tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §). Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan
kirjallinen kieltäytymistodistus, jonka jälkeen rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterinpitäjä voi pyynnöstä luovuttaa julkisia nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille henkilömatrikkelien ja sukututkimusten tekoa varten. Rekisteröity voi kuitenkin kieltää tietojensa tällaisen luovuttamisen
Suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen henkilötietoja ei anneta.

