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

Laatimispäivä  16.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Alkoholitutkimussäätiö 

Osoite 

Mannerheimintie 168b, Helsinki 

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

+358 405 937 119, info@alkoholitutkimussaatio.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Tomi Lintonen 
Osoite 

Mannerheimintie 168b, Helsinki 

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

+358 405 937 119, tomi.lintonen@alkoholitutkimussaatio.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Apurahahakemusrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Apurahahakemusten käsittely sähköisessä apurahahakujärjestelmässä. 
Apurahahakemukset arvioidaan hakujen päätyttyä säätiön valiokunnissa. Matka-avustuksista päättää 
työvaliokunta ja muista apurahoista säätiön hallitus työvaliokunnan sekä rahapelivaliokunnan 
esittelystä. 
Teknisesti palvelun tuottaa Roban Konna Oy ja tietojen säilytyksen Sigmatic Oy. 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Hakijan antamat henkilötiedot (nimi, yhteystiedot) sekä tiedot hankkeesta, johon hän hakee 
rahoitusta 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Apurahan hakija 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä hankkeen nimi ja julkinen kuvaus voidaan luovuttaa viranomaisen 
pitämään julkiseen rekisteriin sekä toisille apurahoja jakaville säätiöille hakijan suostumuksen 
perusteella.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

ei manuaalista aineistoa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Säilytys Sigmatic Oy:n palvelimilla teknisillä suojausmenetelmillä; käyttöoikeus henkilökohtaisella 
tunnuksella ja salasanalla; tiloissa kulunvalvonta. 
Säätiön tieteelliset asiantuntijat saavat haun umpeuduttua yksilölliset käyttäjätunnukset 
hakujärjestelmään, jossa he arvioivat hakemukset. 
Säätiön tutkimusjohtajalla on pääsy hakujärjestelmään yksilöllisen käyttäjätunnuksen avulla. 
Rekisteristä lähetetään säätiön asiantuntijoille ja hallituksen jäsenille yhteenvedot salasanalla 
suojatuissa, pdf-muotoisissa tiedostoissa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Apurahan hakijalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Pyyntö tulee 
tehdä säätiöön sähköpostitse osoitteeseen info@alkoholitutkimussaatio.fi 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Apurahan hakijalla on oikeus vaatia hänestä rekisteriin tallennettujen virheellisten henkilötietojen 
korjaamista. Pyyntö tulee tehdä säätiöön sähköpostitse osoitteeseen info@alkoholitutkimussaatio.fi 

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

Apurahanhakijalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä hänen henkilötietojaan. 
Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen estää Alkoholitutkimussäätiötä arvioimasta apurahanhakijan 
hakemusta ja estää täten myös mahdollisuuden apurahan myöntämiseen. 

 


