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Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä:
Etelä-Savon kauppakamari / Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto (myöh. kauppakamari / Savolaisen rahasto)
Y-tunnus: 0500585-5 / 0165165-7
Sammonkatu 12
50130 Mikkeli
Puh. 044 732 1180
Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
Tanja Puputti / Tiina Ylönen
Puh: 044 732 1180
Sähköposti: mikkeli@chamber.fi
Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto on Etelä-Savon kauppakamarille testamentilla luovutettu itsenäinen rahasto,
jonka hallintoa hoitaa Etelä-Savon kauppakamarin henkilökunta. Savolaisen rahastolla on oma itsenäinen
hallitus, jossa on viisi (5) jäsentä.
Rahaston tarkoituksena on tukea eri tavoin kauppakamarin toiminta-alueen taloudellisten ja teknisten alojen
hyväksi tehtyä opetus-, kehitys- ja tutkimustyötä sekä avustaa stipendein alueelta kotoisin olevia em.
aineiden opiskelijoita.
Rekisterin nimi:
Hilja ja Alpo Savolaisen rahaston asiakasrekisteri
Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto myöntää apurahoja ja stipendejä opiskelijoille hakemusten perusteella.
Tietoja käytetään hakemuksessa mainittujen seikkojen tarkistamiseen sekä stipendien/apurahojen
maksamiseen.
Kun henkilö hakee stipendiä/apurahaa, luetaan tämä suostumukseksi tietojen käyttöön tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteri sisältää hakijan itse toimittamat tiedot.
Stipendin hakijan on vähintään toimitettava seuraavat tiedot:
- nimi ja yhteystiedot (osoite/sähköposti/puhelin)
- syntymäaika
- virkatodistus/ote väestörekisteristä (asuin- ja syntymäkotikunnan tarkistusta varten)
- opintotodistus (opiskelupaikan tarkistusta varten)
- tiliyhteystiedot (mikäli stipendi myönnetään)
- vapaamuotoinen hakemus
Opinnäytetyön apurahan hakijan on lisäksi toimitettava selvitys opinnäytetyön aiheesta sekä mahdollisesta
toimeksiantajasta.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään ainoastaan henkilöltä itseltään. Tietojen tarkistuksessa voidaan käyttää muita
lähteitä.
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Tietojen luovutus:
Rekisteröityjen tietoja käsittelevät kauppakamarin henkilökunta sekä Savolaisen rahaston hallitus.
Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille, mikäli sitä ei ole rekisteröidyltä erikseen kysytty. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus:
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät
edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Kauppakamari / Savolaisen rahasto säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa.
Paperiaineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi
pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Rekisterin palvelimet sijaitsevat turvallisissa, tarkoitukseen rakennetuissa
tiloissa ja niitä seurataan ympäri vuorokauden. Palvelimet päivitetään säännöllisesti uusimpien
tietoturvapäivitysten avulla. Kauppakamarin työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta
ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
Tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Savolaisen rahasto säilyttää stipendi-/apurahasaajien tiedot ja hakemukset kuusi (6) vuotta hakemuksen
saapumisvuoden lopusta lukien (Kirjanpitolaki 2:10). Kuuden (6) vuoden jälkeen stipendi-/apurahasaajista
säilytetään perustiedot (nimi, syntymäaika, oppilaitos, opinnäytetyön aihe) sekä stipendin-/apurahan suuruus
pysyvästi.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamarilta vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja
jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kauppakamari oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamari poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä edellyttäen, että:
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin
käsiteltiin
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia
varten.
Jos henkilö haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä edellä mainittuihin
rekisteriasioista vastaaviin henkilöihin.
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