TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän seloste käsittelytoimista
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle.
Seloste on laadittu 25.2.2019.

1. Rekisterin nimi
Ebeneser-säätiön apurahat
2. Rekisterinpitäjä
Ebeneser-säätiö, y-tunnus 0121643-6
Osoite: Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki
Sähköposti: ebeneser@ebeneser.fi
Puhelin: 010 229 0891 (toiminnanjohtaja Taina Sillanpää)
3. Tietosuojayhteyshenkilö
Susanna Gillberg, museotyöntekijä
Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki
susanna.gillberg@ebeneser.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään Ebeneser-säätiön apurahajaossa. Apurahanhakijan luovuttamia
henkilötietoja käsitellään apurahapäätösten tekemisen yhteydessä sekä myönnettyjen apurahojen
maksamisen yhteydessä. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Käsittelyn lainmukaisuuden peruste:
- (6. artikla 1a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
useampaa erityistä tarkoitusta varten
5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia apurahanhakijoita. Apurahanhakija täyttää hakulomakkeessa
kohdan, jossa hyväksyy henkilötietojensa käytön osana apurahaprosessia tietosuojaselosteessa
kuvatulla tavalla.
6. Rekisterin tietosisältö
Apurahanhakijoilta kerätään vain apurahapäätöksen teon kannalta välttämättömät henkilötiedot.
Apurahan maksamiseen tarvittavat tiedot (henkilötunnus ja tilinumero) pyydetään
apurahansaajalta erikseen vasta valintapäätöksen jälkeen ja nämä tiedot hävitetään heti kun
apuraha on maksettu.
Hakijoilta kerätään hakulomakkeella seuraavia tietoja (työryhmänä haettaessa kerätään yhteys- ja
vastuuhenkilön tiedot):
-

etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
mahdollisen päiväkodin osoitetiedot, mikäli haettava apuraha liittyy johonkin päiväkotiin

-

mahdollisen työryhmän jäsenten etu- ja sukunimet
mahdollisen hankkeen nimi, tavoitteet ja aikataulu sekä työsuunnitelma ja kustannusarvio
mahdollisen hankkeen dokumentointi- ja arviointisuunnitelma

-

mahdollisen väitöstutkimuksen tekijän postiosoite
mahdollisen väitöstutkimuksen työnimi, käsikirjoitus sekä aikataulusuunnitelma
väitöstutkimuksen osalta tarkka selvitys siitä, mihin apuraha käytettäisiin sekä ohjaajan
suositus
mahdolliset muut tahot, joista apurahaa on haettu

-

7. Rekisterin tietolähteet
Apurahahakijat luovuttavat henkilötietonsa itse.
8. Henkilötietojen luovutus
Voisiko olla toisin -apurahan valintapäätöksen tekoon osallistuu myös säätiön ulkopuolisia
asiantuntijoita, jotka tarkastelevat hakemuksia. Apurahahakemuksia ei kuitenkaan luovuteta
säätiön ulkopuolelle ja hakemukset säilytetään Ebeneser-säätiössä. Apurahan tai
tunnustuspalkinnon saajien nimet, hankkeen tai väitöstutkimuksen työnimi ja myönnetyn apurahan
määrä julkaistaan Ebeneser-säätiön ylläpitämän Lastentarhamuseon verkkosivuilla. Tieto
luonnollisille henkilöille maksetuista avustuksista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle.
9. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Ebeneser-säätiö ei luovuta tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.
10. Tietojen säilytysajat
Paperisia apurahahakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta hakuajan päättymisen jälkeen.
Apurahan vastaanottajan nimi, myönnetty summa ja apurahan käyttötarkoitus säilytetään ikuisesti.
11. Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden
toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu. Ebeneser-säätiö on toteuttanut tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.
Apurahahakemukset toimitetaan Ebeneser-säätiöön hakijan harkinnan mukaan joko postitse
(Ebeneser-säätiö / Taina Sillanpää, Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki) kirjattuna tai perusmaksulla
tai sähköpostitse suojattuna tai tavallisena (taina.sillanpaa@ebeneser.fi). Vastaanottajan
sähköposti on suojattu. Sähköpostitse tulleet hakemukset tulostetaan ja samalla poistetaan
sähköpostista. Kaikki hakemukset säilytetään paperisina omassa kansiossaan lukituissa tiloissa.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella hakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia tiedon korjaamista
sekä henkilötietojen poistamista sekä oikeus muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksessa
esiteltyihin oikeuksiinsa (artiklat 16–18, 20 ja 21). Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia
henkilötietojensa poistamista milloin tahansa. Rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseksi on otettava
yhteys osoitteeseen ebeneser@ebeneser.fi. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

13. Tietosuojaselosteen päivitys
Pyrimme jatkuvasti kehittämään käytäntöjämme, ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta siten, että asiasta ilmoitetaan joko säätiön verkkosivuilla tai suoraan
henkilöille, joita se koskee. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

