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1. Rekisterinpitäjä Jane ja Aatos Erkon säätiö
1758434-8

PL 144, 00101 Helsinki
puh: 09-6120 6210

saatio@jaes.fi

2. Tietosuojasta vastaava Asiamies
Marja Leskinen
mkl@jaes.fi

3. Rekisterin nimi Avustus- ja apurahahakijarekisteri sekä 
avustus- ja apurahasaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn Henkilötietoja käsitellään säätiön toiminnan
tarkoitus / rekisterin tarkoituksen mahdollistamiseksi (oikeutettu etu).
käyttötarkoitus

Avustus- ja apurahahakijarekisteri:
Jane ja Aatos Erkon säätiölle osoitettujen 
avustus- ja apurahahakemusten rekisteri 
avustus- ja apurahapäätösten tekemistä varten.

Avustus- ja apurahasaajarekisteri:
Myönnettyjen avustus- ja apurahojen 
maksatuksia ja maksatusten seurantaa varten 
sekä viranomaisille tehtävien avustus- ja 
apurahamaksuilmoitusten tekemistä varten.   
Tämän lisäksi mahdollinen tutkimuskäyttö.
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5. Rekisterin tietosisältö Avustus- ja apurahahakijarekisteri: 
Avustuksen- tai apurahahakijan nimi, arvo 
tai ammatti, yhteystiedot, syntymävuosi tai 
y-tunnus, haetun avustuksen- tai apurahan
käyttötarkoitus tai laatu, haetun avustuksen- 

   tai apurahan summa ja hakemisaika, hakijan 
suorittamat tutkinnot, suosittelijat, hakijan 
ilmoittamat kolmen edellisen vuoden aikana 
saadut avustus- tai apurahat, hakijan ilmoittamat 
vireillä olevat muut avustus- tai apuraha-

   hakemukset, hakijan toimittamat lausunto-
   lomakkeet ja muut mahdolliset avustus- tai 

apurahahakijan lähettämät hakemuksen liitteet 
(tutkintotodistukset, ansioluettelot, portfoliot, 
toimintakertomukset yms). 

Avustus- ja apurahasaajarekisteri: 
Edellisten tietojen lisäksi henkilötunnus, pankki-

   tilinumero, avustuksen- tai apurahan myöntö-
   päivä ja summa, avustuksen- tai apurahan 

maksatustiedot sekä raportointi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet   Tiedot saadaan säännönmukaisesti avustus- tai 
apurahahakijalta sekä tarvittaessa muilta rahoitus-

   tahoilta. Lähettämällä hakemuksen tai maksatus-
   pyynnön hakija suostuu siihen, että hänen tietojaan

käsitellään käyttötarkoitusten mukaisella tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen  Myönnetyt avustukset- ja apurahat julkaistaan
luovutukset		 Jane	ja	Aatos	Erkon	säätiön	kotisivuilla	www.jaes.fi

sekä säätiön toimintakertomuksessa. Maksetut  
avustukset- ja apurahat ilmoitetaan verohallinnolle
sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maatalous-

   yrittäjien eläkelain 141 b §:n mukaisesti.

Hakijan tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa  
toiselle säätiölle. Tietoja luovutetaan vain siinä
määrin kuin se on tarpeen.

Avustus- ja apurahahakemuksia käsittelevät  
Jane ja Aatos Erkon säätiön toimihenkilöiden 
ja luottamushenkilöiden lisäksi ulkopuoliset 
arvioitsijat. 
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto
(säilytyspaikka ja suojaaminen)

Jane ja Aatos Erkon säätiön toimiston lukituissa 
tiloissa, Helsingissä.

ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden 
periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden 
fyysinen suojaus) 

ATK-laitteita säilytetään pääsyvalvotuissa 
suljetuissa tiloissa. Käyttöoikeus nimetyillä 
henkilöillä, edellyttää salasanaa. 

Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun 
on suojattu SSL-salauksella.

Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on 
vaitiolovelvollisuus.

Rekisterin käyttöpalvelun toimittaja Datalink Oy  
vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta. Laitteet  
on sijoitettu pääsyvalvottuun palvelukeskukseen, 
jossa on 24h valvonta, paloilmoitinjärjestelmä,  
automaattinen ilmoituksensiirto, sammutus-

   järjestelmä ja katkoton varavoimajärjestelmä.

9. Henkilötietojen säilyttäminen Jos hanke ei ole saanut avustusta, tiedot 
poistetaan, kun säätiö ei niitä päätöksenteon 
tukena enää tarvitse, lukuun ottamatta 
tilastointia ja tieteellistä tai historiallista 
tutkimustarkoitusta varten tarvittavia tietoja 
(kts tietosuoja-asetuksen 89 art). 

Myönnetyistä avustuksista säilytetään tiedot  
kirjanpitolain edellyttämän ajan (mm. hakijan  
tiedot, myöntämisperusteet). Päätöspöytäkirjojen 
liitetiedot säilytetään pysyvästi.
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10. Tarkastusoikeus ja tarkastus-  Avustus- ja apurahahakijoilla ja niiden saajilla on
  oikeuden toteuttaminen vuosittain oikeus tarkastaa itseään koskevat 
   Jane ja Aatos Erkon säätiön rekistereissä olevat 
   tiedot. Tarkastus ei koske hakemukseen liittyviä   
   arviointitietoja.  

   Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti
   allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: 
   Asiamies Marja Leskinen, 
   Jane ja Aatos Erkon säätiö, 
   PL 144, 00101 Helsinki.

11. Tiedon korjaaminen ja Avustus- ja apurahahakijoilla ja niiden saajilla on 
  tiedon korjaamisen  oikeus vaatia Jane ja Aatos Erkon säätiön 
  toteuttaminen rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista   
   ja poistamista. Korjauspyyntö on tehtävä 
   kirjallisesti ja yksilöidysti.




