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Rekisterin nimi

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahan hakijoiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Apurahan hakijoiden rekisteriä käytetään yhteydenpitoon hakijoiden ja stipendiaat-
tien kanssa ja muiden tehtävien hoitamiseen. Apurahojen myöntämiseen liittyy ha-
kemusten käsittely, päätöksistä tiedottaminen ja apurahojen maksaminen. Lisäksi
prosessiin kuuluu maksettujen apurahojen käytön raportointi. Käsittelyn oikeuspe-
rusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mu-
kaisesti rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen apurahojen myöntämi-
seen liittyvien välttämättömien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.



Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan apurahaa hakevien henkilöiden tietoja. Näitä ovat hakijoi-
den nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, nykyinen työ, oppiarvo,
tieteenala ja työnantaja. Lisäksi rekisteröidään tutkimustyötä koskevat tiedot. Lisäksi
rekisterissä on ohjaajien ja suosittelijoiden nimet, puhelinnumerot ja sähköposti-
osoitteet. Apurahansaajista tallennetaan lisäksi apurahan määrä, henkilötunnus ja
pankkitilin tiedot.

Tietolähteet

Hakijoiden oma ilmoitus sähköisessä apurahanhakujärjestelmässä. Apurahansaajilta
pyydetään erikseen henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot.

Tietojen luovutukset

Hakijoiden tiedot luovutetaan neuvottelukunnan jäsenille, kirkkohallituksen virasto-
kollegiolle sekä täysistunnon jäsenille pyydettäessä. Myös kirjaamolla on pääsy asia-
kirjoihin. Maksatustiedot luovutetaan Kipalle. Melalle luovutetaan nimi ja henkilö-
tunnus sekä tiedot tutkimuksen aiheesta, apurahasummasta ja myönnetyistä kuu-
kausista. Verottajalle luovutetaan nimi, henkilötunnus, osoite, tutkimuksen aihe ja
maksettu apurahasumma.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Niiden kohdalla, joille apurahaa ei ole myönnetty, säilytysaika on kaksi vuotta. Apura-
han saaneiden tiedot säilytetään raportointiin saakka. Hakemukset säilytetään arkis-
tossa pysyvästi. Arkaluontoiset tiedot hävitetään maksatukseen liittyvän käsittelyn
päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

· Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä
oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.



· Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen.

· Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumuk-
seen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suos-
tumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmu-
kaisuuteen.

· Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä riko-
taan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita
kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
p. 029 56 66735
tietosuoja(at)om.fi


