Tietosuojaseloste Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahan hakijoiden rekisteristä (laadittu 21.6.2022)
Rekisterinpitäjä
Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, kirkkohallitus(at)evl.fi
Yhteyshenkilö
Tilastoasiantuntija, Kirkon tutkimus ja koulutus
Eteläranta 8, 00130 Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
puh. 09 1802 1, ktk(at)evl.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
PL 210, 00131 Helsinki / Eteläranta 8, 00130 Helsinki
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi
Rekisterin nimi
Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahan hakijoiden rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Apurahan hakijoiden rekisteriä käytetään yhteydenpitoon hakijoiden ja stipendiaattien kanssa ja muiden tehtävien hoitamiseen. Apurahojen myöntämiseen liittyy hakemusten käsittely, päätöksistä tiedottaminen ja apurahojen maksaminen. Lisäksi
prosessiin kuuluu maksettujen apurahojen käytön raportointi. Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohdan f mukaisesti rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen apurahojen myöntämiseen liittyvien välttämättömien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.
Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan apurahaa hakevien henkilöiden tietoja. Näitä ovat hakijoiden nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, oppiarvo, tieteenala ja työnantaja.
Lisäksi rekisteröidään tutkimustyötä koskevat tiedot. Lisäksi rekisterissä on ohjaajien
ja suosittelijoiden nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. 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 apurahatyöryhmän jäsenille, kirkkohallituksen virastokollegiolle sekä täysistunnon jäsenille pyydettäessä. Myös kirjaamolla on pääsy asiakirjoihin. Maksatustiedot luovutetaan Kipalle. Melalle luovutetaan nimi ja henkilötunnus sekä tiedot tutkimuksen aiheesta, apurahasummasta ja myönnetyistä kuukausista. 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. Apurahan saaneiden tiedot säilytetään raportointiin saakka. Hakemukset säilytetään arkistossa 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 suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita
kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

