
TIETOSUOJASELOSTE 21.2.2013
Henkilötietolaki 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö
Naturskyddstiftelsen i Finland                                Y-tunnus 0679558-8
Yhteystiedot

Kotkankatu 9
00510 Helsinki

040 527 5212
2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö

Nimi

Asiamies Tarja Ketola
Yhteystiedot

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö
Kotkankatu 9
00510 Helsinki

040 527 5212, tarja.ketola@sll.fi
3. Rekisterin nimi Hakemusten ja apurahojen käsittely
4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen 
apurahojen käsittely

5. Rekisterin 
tietosisältö
(esimerkiksi 
rekisteröidyn nimi, 
oppiarvo, toimi jne.)

Hakijan tiedot
• sukunimi
• etunimi
• oppiarvo
• toimi
• henkilötunnus
• kotipaikka
• osoite
• puhelin
• sähköposti
• pankkitilinnumero

Tutkimus-/työryhmän jäsenet
• sukunimi
• etunimi
• oppiarvo
• toimi

Henkilötunnus rekisteröidään apurahan hakijan ja apurahan myöntäjän 
oikeusturvan varmistamiseksi.
Apurahan myöntäjällä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa 
mm. apurahansaajien henkilötunnukset Verohallinnolle maksettujen 
apurahojen vuosi-ilmoituksessa.



6. Säännönmukaiset 
tietolähteet
(Mitä tietoja saadaan, 
keneltä ja millä 
perusteella, esim. 
suostumus tai 
lainsäännös)

Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän 
suostumuksella.

7. Säännönmukaiset 
tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle joko 
manuaalisesti tai koneellisesti.

Myönnettyjen apurahojen tiedot julkaistaan Säätiön kotisivuilla.

8. Rekisterin 
suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti 
pääsyvalvotuissa tiloissa. 
Myönnettyjen apurahojen hakemukset säilytetään max. 10 vuotta.

Hylätyt hakemukset tuhotaan hakuajan päättymistä seuraavan 
syyskuun loppuun mennessä.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja 
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Tietoja ei tallenneta ATK:lle. 

Apurahahakemuksista tehdään käsittelyn helpottamiseksi 
taulukkomuotoinen kooste Excell-ohjelmistolla. Koosteessa on 
hakijan/tutkimus- tai työryhmän jäsenen henkilötiedoista sukunimi, 
etunimi, oppiarvo ja/tai toimi sekä tutkimuksen/hankkeen nimi ja 
haettu summa. Kooste liitetään hallituksen pöytäkirjan liitteeksi.    

9. Tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden 
toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat 
tiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) 
toteutettuna.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle ja 
lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen 
ja tiedon korjaamisen 
toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista.
Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti (myös sähköposti käy) ja 
riittävän yksilöidysti.
Korjaamispyyntö osoitetaan Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle ja 
lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.


