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REKISTERIN NIMI
Apurahahakemusten ja apurahojen käsittely
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen
käsittely. Myönnettävä apuraha muodostaa sopimuksen hakijan ja säätiön välille.
Apurahahakemuksen jättäminen on sopimusta edeltävä toimi ja tapahtuu rekisteröidyn pyynnöstä.
Säätiö tallentaa hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset tiedot.
Henkilötunnus rekisteröidään apurahan hakijan ja apurahan myöntäjän oikeusturvan
varmistamiseksi. Apurahan myöntäjällä on lisäksi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa mm. apurahan
saajien henkilötunnukset veroviranomaisille ja eläkelaitokselle maksettujen apurahojen vuosiilmoitusaineistossa.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Apurahahakijan osalta tallennetaan kaikki tai osa seuraavista tiedoista:
- Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
- Muut tiedot: henkilötunnus, tilinumero
- Opintoihin ja tutkintoon liittyvät tiedot: suoritetut tutkinnot ja paikka, opintopisteiden
määrä, pääaine, tavoitteena oleva tutkinto, arvio valmistumisajankohdasta, valvovan
professorin nimi, valvovan professorin lausunto, hakijan tutkimussuunnitelma,
julkaisuluettelo, matka-apurahan vierailukohde, vierailupaikan ilmoitus tutkimusyhteistyöstä
- Apurahaa koskevat tiedot: haetun apurahan määrä ja käyttötarkoitus, samaan tarkoitukseen
saadut ja haussa olevat apurahat, apurahan käyttöajankohta, maksuaikataulu, tositenumero.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta tämän suostumuksella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Maksetut apurahat (saajan nimi, henkilötunnus, apurahan määrä, maksupäivämäärä) ilmoitetaan
lakisääteisin perustein veroviranomaiselle ja jatko-opintoapurahojen osalta Maatalousyrittäjien
eläkelaitokselle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEEET
Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Apurahahakemukset säilytetään ainakin 10 ja
enintään 15 vuotta myöntöpäätöksestä.
Apurahapäätöskokousten jälkeen kokouksessa esillä olleet ylimääräiset paperiset aineistokopiot
tuhotaan tietoturvallisesti. Säätiön toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat tietoisia vastuustaan
aineistojen huolellisesta säilyttämisestä ja tietoturvallisesta tuhoamisesta.
ATK:lle tallennetut tiedot:
käyttöoikeus vain nimetyillä henkilöillä.
Pääsy rekisteriin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.
Tilitoimiston tiedot:
Säätiön kirjanpitoa ja maksatusta hoitaa Azets Insight Oy: www.azets.fi
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 tai henkilökohtaisesti rekisteripitäjän luona.
Tarkastuspyyntö osoitetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiölle ja lähetetään
rekisterinpitäjän postiosoitteeseen (kts. yllä).
TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on
syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja
lähetetään sen osoitteeseen (kts. yllä).
MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
Henkilötietolain 30 §:n mukaan "rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten".
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin
tarkoituksiin. Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään sen
osoitteeseen (kts. yllä).

