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

Laatimispäivä  
27.5.2016 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Teknologiateollisuus ry 

Osoite 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Laura Juvonen 
Osoite 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Teknologiateollisuus ry:n 100-vuotissäätiön apuraharekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterissä pidetään yllä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön apurahan hakeneita ja saaneita 
oikeus- ja luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja. Rekisterin ylläpitämisen ja henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus on säätiölle osoitettujen avustus- ja apurahahakemusten rekisteri avustus- ja 
apurahapäätösten tekemistä varten sekä myönnettyjen avustusten ja apurahojen maksatuksien ja 
maksatuksen seurantaa varten sekä viranomaisille tehtävien avustus- ja apurahailmoitusten 
tekemistä varten.   
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön apuraharekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 
- rekisteröidyn henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot 
- rekisteröidyn yhtiön nimi, y-tunnus, yhtiön kotipaikka ja osoitetiedot 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisterin jäseniltä itseltään ja heidän 
valtuuttamiltaan tahoilta.. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Teknologiateollisuus ry:n ulkopuolelle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Apuraharekisterin tietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisesti. Apuraharekisterin tietojen 
manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain sellaisilla 
Teknologiateollisuuden työntekijöillä, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisessä muodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Aineistön 
käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja Teknologiateollisuuden työntekijöillä, joiden asemaan 
ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa apuraharekisteriin talletetut tietonsa. 
Tarkastuspyynnöt on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle postitse tai sähköpostitse. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen 
korjaamista. Tarkastuspyynnöt on osoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle postitse tai sähköpostitse.

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa käyttämisestä.   

 


