
1 (3)

9.8.2019 

Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinki

Puhelin 09 192 31

www.teknologiateollisuus.fi

Y-tunnus: 0215289-2

Henkilötietojen käsittely Kulkuneuvovalmistajien Stipendirekisterissä 

REKISTERINPITÄJÄ: 

Teknologiateollisuus ry 
Eteläranta 10 
00131 Helsinki 

MITÄ TIETOJA KÄSITELLÄÄN? 

Teknologiateollisuuden kulkuneuvovalmistajat -toimialaryhmä on perustanut stipendiryhmän, 
jonka tavoitteena on 

 tukea kulkuneuvovalmistuksen osaamisen säilymistä ja kehittymistä Suomessa 
 edistää kulkuneuvoteollisuutta Suomessa alueellinen näkökulma huomioiden 
 kannustaa opiskelijoita tai opiskelijaryhmiä palkitsemalla kulkuneuvoteollisuuteen liittyviä 

innovaatioita, opinnäytetöitä tai projekteja. 

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi Teknologiateollisuuden kulkuneuvovalmistajien 
stipendiryhmä myöntää stipendejä, joiden myöntö perustuu hakijoiden hakemuksessa 
ilmoittamiin tietoihin ja niiden arviointiin. 

Lähettäessään stipendihakemuksen hakija luovuttaa Teknologiateollisuus ry:lle itseään koskevia 
tietoja, joista muodostuu EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (679/2016) (myöhemmin 
”tietosuoja-asetus”) tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan f-kohdan perusteella (oikeutettu etu). 

Käsittelemme stipendien myöntämiseen liittyen hakijan seuraavia henkilötietoja: 
 nimi 
 yhteystiedot 
 tilinumero 
 henkilötunnus 

MIKSI TIETOJA KÄSITELLÄÄN? 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään stipendihakemusten ja myönnettyjen stipendien käsittelyyn 
sekä stipendien myöntämisestä päättämiseen. Rekisteriin tallennetaan stipendihakemuksissa 
annetut tiedot sekä myönnettyjen stipendien maksatukseen ja raporttiin liittyvät tiedot.  

KETKÄ TIETOJA KÄSITTELEVÄT? 

Tietoja käsittelevät Teknologiateollisuus ry:ssä siihen erikseen määritellyt henkilöt, stipendiryhmä 
ja arviointiryhmän jäsenet. 

Teknologiateollisuuden kirjanpitäjä sekä tilintarkastaja toimivat myös henkilötietojen käsittelyä ja 
tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamina henkilötietojen käsittelijöinä, jotka käsittelevät 
henkilötietoja Teknologiateollisuuden puolesta ja lukuun.  

Myönnettyjen stipendien saajat ja määrät sekä mahdollisesti myös tutkimuksen/hankkeen 
tiivistelmät julkaistaan Teknologiateollisuus ry:n verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.  
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TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista stipendeistä luovutetaan verohallinnolle ja 
työeläkeyhtiöille. Tietoja voidaan hakijan suostumuksella luovuttaa myös muille samalle alalle 
stipendejä tai apurahoja myöntäville tahoille. Rekisterien sisältämiä tietoja ei luovuteta muihin 
tarkoituksiin. 

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN? 

Teknologiateollisuus ry säilyttää myönnetyistä stipendeistä tiedot kirjanpitolain edellyttämän ajan 
(ml. hakijan tiedot, hakemuksen yhteenveto ja myöntämisperusteet). Stipendien arviointitiedot 
poistetaan 12 kuukauden kuluttua stipendipäätöksestä. 

Hylättyjä stipendihakemuksia koskevat tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluttua 
stipendipäätöksestä. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Stipendirekisteri sijaitsee valvotussa 
palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Rekisterin varmuuskopiota 
säilytetään suojatulla palvelimella 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot 
häntä koskevista henkilötiedoista, joita Teknologiateollisuus käsittelee. Henkilötietoja koskevat 
pyynnöt osoitetaan kirjallisesti Teknologiateollisuus ry:lle. Tietojen luovutusta varten 
rekisteröidyn tulee osoittaa henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla (virallinen henkilötodistus). 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus pyytää yhdistystä 
korjaamaan rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään 
puutteelliset tiedot. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, tai 
Teknologiateollisuudella ei muutoin ole perustetta käsitellä henkilötietoja, rekisteröidyllä on 
oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua jäsenrekisteristä. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia yhdistystä rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-
asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa. 
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Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, tietosuoja-asetuksen 21 
artiklan mukaisesti, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Mikäli rekisteröity katsoo, että Teknologiateollisuus ei noudata henkilötietojen käsittelyssä siihen 
soveltuvaa lainsäädäntöä (ml. tietosuoja-asetus), on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus 
tietosuojaviranomaiselle. 

Tietosuoja-asetuksen määrittelemän tarkastusoikeuden perusteella jokaisella stipendihakuun 
osallistuneella oikeus saada tietää, onko hänestä talletettuina tietoja Teknologiateollisuuden 
rekistereihin. Jos tietoja on talletettuna, on rekisteröidyllä oikeus saada tietää, mitä tietoja 
hänestä on talletettuna. 

Jokaisella hakijalla on oikeus tarkastaa kustannuksitta itseään koskevat tiedot vuosittain, oikeus 
vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksessa 
turvattuihin oikeuksiinsa. Tämän ylittävistä tarkastuspyynnöistä peritään kohtuullinen hallinnosta 
kuluva maksu. Tarkastusoikeus voidaan evätä tietyissä tietosuoja-asetuksessa säädetyissä 
tilanteissa.  

Hakemusten käsittelyn yhteydessä syntyvät arviointitiedot ovat luottamuksellisia ja liittyvät 
ainoastaan stipendien jakamiseen liittyvään toimintaan. Arviointitietojen luottamuksellisuus on 
välttämätöntä arvioitsijoiden tieteellisen vapauden turvaamiseksi. Näin ollen hakijan oikeus 
tietojen tarkastamiseen ei koske hakemukseen liittyviä arviointietoja. 

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevat talletetut tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, on 
rekisteröidyllä oikeus vaatia tällainen tieto korjattavaksi tai täydennettäväksi. 


