Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen
rekisteriseloste.
1. Laatimispäivä
2.1.2019
2. Rekisterinpitäjä
Jorma Virtasen säätiö sr
Kuninkaantie 16
19600 Hartola
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
asiamies Kati Pietinen 044 7432 228, kati.pietinen@hartola.fi.
4. Rekisterin nimi
Jorma Virtasen säätiö sr:n henkilötietorekisteri.
5. Rekisterin tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on säätiön asioiden hoitaminen, Jorma Virtasen säätiö sr:n
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen
henkilötietojen käsittely. Säätiö sr rekisteröi luottamustoimen hoitamisen kannalta
välttämättömiä tietoja sekä stipendien jaon kannalta välttämättömiä tietoja.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää luottamustoimen rekisteröimisen sekä palkkion tai stipendin
maksamisen kannalta välttämättömiä tietoja:
Arvo/ammatti
Henkilötunnus (aina salainen)
Etunimet
Kutsumanimi
Sukunimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Postinumero
Puhelin
Sähköpostiosoite
Opiskelupaikka/paikat
Koulu/opiskelutodistukset
Pankin nimi (aina salainen)
Tieto verkkopalkkalaskelmasta (salainen)
IBAN-tilinumero (salainen)
BIC-pankkitunniste (salainen)
Päiväys

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan luottamushenkilöiden sekä stipendiaattien itsensä antamista
tiedoista.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen
viranomaistoimien niin edellyttäessä.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jorma Virtasen säätiö sr:n tietoverkko
ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla
teknisillä toimenpiteillä.
11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus,
henkilötietolaki 26 §.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai
täydennettävä. Korjauspyyntö tulee ensisijaisesti tehdä rekisterin yhteyshenkilölle.
Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, joka
virheellisestä tiedosta on ilmoittanut. Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §.
13. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai tiedon vanhentuessa.
14. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely
suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

