Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.11.2015

Nimi (y-tunnus)

Werner Söderström osakeyhtiön kirjallisuussäätiö

Y-tunnus 0221094-1

Osoite

Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
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Asiamies Annaliina Rintala
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

+358 40 156 1956, annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi
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Rekisterin
nimi

1. Apurahanhakijarekisteri ja 2. Apurahansaajarekisteri
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1. Apurahanhakijarekisteri: WSOY:n kirjallisuussäätiölle osoitettujen apurahahakemusten
Henkilötietojen käsittelyn rekisteri apurahapäätösten tekemistä, tilastointia ja historiatietoja varten
tarkoitus

2. Apurahansaajarekisteri: Myönnettyjen apurahojen maksatuksia ja maksatusten
seurantaa varten, apurahamaksuilmoitusten tekemistä varten verottajalle,
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja WSOY:n kirjallisuussäätiön historiatietoja varten
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Rekisterin
tietosisältö

1. Apurahanhakijarekisteri: Apurahanhakijan nimi, arvo tai ammatti, yhteystiedot, haetun
apurahan käyttötarkoitus tai laatu, haetun apurahan summa ja hakemisaika,
apurahatyöskentelyn arvioitu kesto, työsuunnitelma, muualta kolmen edellisen vuoden
aikana saadut apurahat, hakemuksen tarkemmat liitteet, kuten hakijan ansioluettelot,
portfoliot ja yhteisöjen toimintakertomukset.
2. Apurahansaajarekisteri: Edellisten tietojen lisäksi hakijan henkilötunnus, yhteisön
Y-tunnus, pankkitilinnumero, apurahan myöntöpäivä ja summa, apurahan käyttötarkoitus
ja maksatustiedot.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot myönnettyjen apurahojen summista, myöntöpäivämääristä ja maksuhistoriasta
WSOY:n kirjallisuussäätiöltä.
Muut tiedot saadaan apurahojenhakijoilta itseltään.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
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Myönnetyt apurahat julkistetaan WSOY:n kirjallisuussäätiön kotisivuilla
Tietojen
säännönmu- www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi sekä säätiön toimintakertomuksessa ja
kaiset luovu- vuosikertomuksessa. Maksetut apurahat ilmoitetaan verohallinolle ja Maatalousyrittäjien
tukset

eläkelaitos Melalle.

Apurahahakemuksia käsittelevät WSOY:n kirjallisuussäätiössä säätiön henkilöstön lisäksi
ulkopuoliset apurahahakemusten asiantuntija-arvioijat.
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Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Lukituissa tiloissa säätiön toimistossa osoitteessa Uudenmaankatu 25 A 7 a, Helsinki.
WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahanhakijarekisteriä ja apurahansaajarekisteriä
säilytetään niiden käyttötarkoituksen toteutumisen ajan.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

B:
B. ATK:lle
ATK:lle tallennetut
tallennetut tiedot
tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä
laitteiden
fyysinen
suojaus)
ATK-laitteita säilytetään pääsyvalvotuissa suljetuissa tiloissa.
ATK-laitteita
pääsyvalvotuissa
tiloissa.salasanaa.
Käyttöoikeudet nimetyillä
Käyttöoikeussäilytetäänm
nimetyillä henkilöillä,
edellyttääsuljetuissa
henkilökohtaista
henkilöillä, edellyttävät salasanaa.

Apurahanhakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.
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Tarkastusoikeus

Apurahanhakijoilla ja apurahansaajilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat WSOY:n
kirjallisuussäätiön rekisterissä olevat tiedot. Tarkastus on maksuton, jos se tehdään
enintään kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti WSOY:n
kirjallisuussäätiön tiloissa tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen:
Asiamies Annaliina Rintala, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120
Helsinki
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Apurahanhakijoilla ja apurahansaajilla on oikeus vaatia WSOY:n kirjallisuussäätiön
Oikeus vaarekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedonkorjauspyyntö on tehtävä
tia tiedon
korjaamista kirjallisesti ja yksilöidysti osoitteeseen:
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Asiamies Annaliina Rintala, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120
Helsinki

Tulosta

