Tietosuojaseloste
Laadittu: 18.1.2018
1. Rekisterinpitäjä

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr
Y-tunnus: 2503150-8

c/o Nordea Bank AB, Suomen sivuliike
Aleksanterinkatu 36
00020 NORDEA
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Laura Paasio
info@aamusaatio.fi
Lahjoittajarekisteri

Henkilötietoja käsitellään säätiölle tehtyjen lahjoitusten hallinnoimiseksi,
asiakasviestinnän ja mahdollisen sähköisen suoramarkkinoinnoin
toteuttamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia.

5. Rekisterin tietosisältö

Lahjoituksen hallinnoinnin, asiakasviestinnän ja mahdollisen suoramarkkinoinnin
kannalta tarpeelliset tiedot, kuten
- nimi;
- yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ja
- mahdollinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilö itse ja lahjoitustiedon välittävä pankki (lahjoitussumma).

7. Säännönmukaiset tietojen Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille saati siirretä EU:n tai
luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Fyysinen turvallisuus
Henkilötietoja käsitellään muussa kuin sähköisessä muodossa vain rajoitetusti, ja
pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin,
joilla tulee tehtäviensä täyttämiseksi olla pääsy henkilötietoihin.
B. IT-turvallisuus
Henkilötiedot on salattu internetissä tapahtuvan tiedonsiirron aikana.
Turvatoimenpiteet suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne
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päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. IT-järjestelmässä
tapahtuva luvaton kopiointi ja lataaminen on mahdollista estää. Pääsy
IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen:
info@aamusaatio.fi
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on milloin vain oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä osoitteeseen: info@aamusaatio.fi.

Tietosuojaseloste
Laadittu: 18.1.2018
1. Rekisterinpitäjä

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr
Y-tunnus: 2503150-8

c/o Nordea Bank AB, Suomen sivuliike
Aleksanterinkatu 36
00020 NORDEA
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Paasio
info@aamusaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Apuraharekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään apurahahakemusten arvioimiseksi, apurahojen
myöntämiseksi ja myönnettyjen tukien hallinnoimiseksi.
Henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia. Tällä
hetkellä apurahojen hallinnointiin liittyvä prosessi on ulkoistettu Nordea Bank
AB:lle, suomen sivuliike.

5. Rekisterin tietosisältö

Apurahojen arvioinnin, myöntämisen ja maksamisen kannalta tarpeelliset tiedot,
kuten
- hakijan nimi;
- yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
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-

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

erityisala, titteli, työ-/tutkimuspaikka;
koulutustaustaa koskevat tiedot;
hakemusten sisältö, ml. curriculum vitae;
tutkimusryhmän tiedot ja tutkimussuunnitelma;
apurahan saajan henkilötunnus ja tilinumero; ja
haettua ja myönnettyä tukea koskeva taloudellinen tieto.

Henkilö itse

7. Säännönmukaiset tietojen Apurahahakemukset ja niihin liittyvät henkilötiedot tulevat ainoastaan säätiön ja
luovutukset ja tietojen siirto sen valintakomitean tietoon.
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille saati siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Fyysinen turvallisuus
Henkilötietoja käsitellään muussa kuin sähköisessä muodossa vain rajoitetusti, ja
pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin,
joilla tulee tehtäviensä täyttämiseksi olla pääsy henkilötietoihin.
B. IT-turvallisuus
Henkilötiedot on salattu internetissä tapahtuvan tiedonsiirron aikana.
Turvatoimenpiteet suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne
päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. IT-järjestelmässä
tapahtuva luvaton kopiointi ja lataaminen on mahdollista estää. Pääsy
IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen:
info@aamusaatio.fi
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on milloin vain oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä osoitteeseen: info@aamusaatio.fi.
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Tietosuojaseloste
Laadittu: 18.1.2018
1. Rekisterinpitäjä

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr
Y-tunnus: 2503150-8

c/o Nordea Bank AB, Suomen sivuliike
Aleksanterinkatu 36
00020 NORDEA
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Paasio
info@aamusaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Toimittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Asiointi ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa ja toimittajasuhteiden
hallinnointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluntarjoajan/toimittajan yhteyshenkilön nimi, titteli ja yhteystiedot (osoite,
puhelunnumero ja sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilö itse ja tämän edustama yritys.

7. Säännönmukaiset tietojen Tietoja ei luovuteta kolmansille saati siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
luovutukset ja tietojen siirto ulkopuolelle.
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Fyysinen turvallisuus
Henkilötietoja käsitellään muussa kuin sähköisessä muodossa vain rajoitetusti, ja
pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin,
joilla tulee tehtäviensä täyttämiseksi olla pääsy henkilötietoihin.
B. IT-turvallisuus
Henkilötiedot on salattu internetissä tapahtuvan tiedonsiirron aikana.
Turvatoimenpiteet suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne
päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. IT-järjestelmässä
tapahtuva luvaton kopiointi ja lataaminen on mahdollista estää. Pääsy
IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
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9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen:
info@aamusaatio.fi
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on milloin vain oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä osoitteeseen: info@aamusaatio.fi.

Tietosuojaseloste
Laadittu: 18.1.2018
1. Rekisterinpitäjä

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr
Y-tunnus: 2503150-8

c/o Nordea Bank AB, Suomen sivuliike
Aleksanterinkatu 36
00020 NORDEA
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laura Paasio
info@aamusaatio.fi

3. Rekisterin nimi

Sidosryhmä- ja vaikuttajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Yhteydenpito säätiön toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien ja
vaikuttajien kanssa

5. Rekisterin tietosisältö

Palveluntarjoajan/toimittajan yhteyshenkilön nimi, titteli ja yhteystiedot (osoite,
puhelunnumero ja sähköpostiosoite); osallistuminen säätiön tapahtumiin ja
toimintaan.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilö itse ja tämän edustama yritys.
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7. Säännönmukaiset tietojen Tietoja ei luovuteta kolmansille saati siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
luovutukset ja tietojen siirto ulkopuolelle.
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Fyysinen turvallisuus
Henkilötietoja käsitellään muussa kuin sähköisessä muodossa vain rajoitetusti, ja
pääsyä henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin on rajoitettu vain niihin henkilöihin,
joilla tulee tehtäviensä vuoksi olla pääsy henkilötietoihin.
B. IT-turvallisuus
Henkilötiedot on salattu internetissä tapahtuvan tiedonsiirron aikana.
Turvatoimenpiteet suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne
päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. IT-järjestelmässä
tapahtuva luvaton kopiointi ja lataaminen on mahdollista estää. Pääsy
IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat henkilötietonsa.
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen:
info@aamusaatio.fi
Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä
olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on milloin vain oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö
suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä osoitteeseen: info@aamusaatio.fi.
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