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Rekisterin nimi

Apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely

Rekisterin pitäjä

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y.
Museokatu 8 A 1, 00100 Helsinki
Apurahahallinto, Hallintoassistentti Sampsa Heikkilä
sampsa.heikkila@lsr.fi, (09) 8411 8403

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Hallintoassistentti, Sampsa Heikkilä
sampsa.heikkila@lsr.fi, (09) 8411 8403

Rekisterin peruste ja
käyttötarkoitukset

Peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu Liikesivistysrahaston
tarkoituksen mahdollistamiseksi. Henkilötietoja käsitellään
Liikesivistysrahaston apurahahakemusten ja myönnettyjen
apurahojen käsittelemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Hakijan hakemuksessa antamat tiedot: hakijan nimi, arvo tai
ammatti, yhteystiedot, syntymäaika ja/tai henkilötunnus,
hakuryhmä, haetun apurahan käyttötarkoitus, mahdollisen
työryhmän jäsenten nimet, haetun apurahan suuruus ja
hakemisaika, säätiön aikaisemmin myöntämät apurahat, hakijan
suorittamat tutkinnot ja arvosanat, suositukset, pankkitili sekä
mahdolliset muut hakijan toimittamat asiakirjat ja tiedot.
Apurahan maksatustiedot: pankkiyhteys, henkilötunnus,
maksupäivä, maksuerä euroina, tositenumero, selite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Apuraharekisteriin kirjattavat tiedot saadaan hakijalta itseltään
tämän suostumuksella.

Säännönmukainen tietojen
luovuttaminen

Liikesivistysrahasto käyttää kolmansien osapuolten palveluja
sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, jotka
saattavat sisältää henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin
toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus
käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden
edellyttämässä laajuudessa, ja Liikesivistysrahasto pysyy tällaisten
tietojen ainoana rekisterinpitäjänä.
Apurahahakemuksen käsittelyn aikana rekisterinpitäjä voi vaihtaa
tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen
kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen
välttämiseksi
Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle ja
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Myönnettyjen apurahojen
tiedot julkaistaan Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n
vuosikertomuksessa sekä rahaston kotisivuilla www.lsr.fi.

Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Tietojen luovuttaminen
suoramarkkinointiin ja
tutkimustarkoituksiin

Tietoja ei luovuteta.

Rekisteritietojen suojaus

Manuaaliseen aineisto säilytetään lukitussa ja pääsyvalvotussa
tilassa. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä.
Sähköisesti talletetut tiedot:
Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja
salasanan antamista. Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä
henkilöillä. Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on
suojattu SSL-salauksella.
Liikesivistysrahasto on tehnyt valittujen palveluntoimittajien
kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä
Liikesivistysrahaston puolesta (apurahajärjestelmä, IT-tukipalvelut
ja talous- ja palkkahallinto). Liikesivistysrahasto varmistaa, että
sen käyttämät palveluntoimittajat ovat päteviä, allekirjoittavat
Liikesivistysrahaston kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan
sopimuksen ja noudattavat tietojen käsittelyä ja salassapitoa
koskevia velvoitteita.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää
korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastaminen on maksutonta
kerran vuodessa. Asiaa koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti
sähköpostilla tai kirjeitse apuraharekisteriä hoitavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen
tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko
sähköpostitse tai kirjeitse.

Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti
tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.

Henkilötietojen poistaminen

Myönteisiin päätöksiin johtaneet hakemukset säilytetään
kymmenen vuotta apurahan myöntöpäätöksestä. Määräajan
kuluttua yksilön henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Myönteisen
päätöksen sisältämät yksilön henkilötiedot voidaan rekisteröidyn
henkilön vaatimuksesta poistaa kolmen kuukauden kuluessa
apurahan käyttöselvityksen hyväksymisen jälkeen. Kielteisiin
apurahapäätöksiin johtaneet hakemukset ja niiden sisältämät
henkilötiedot poistetaan kuukauden kuluessa päätöksestä.

