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Käsiteltävien henkilötietojen kategoriat 
Kiistola- säätiössä on henkilörekisterit liittyen 
- avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja seurantaan 
- yhteistyötahoihin ja heille tiedottamiseen ja muuhun viestintään sekä  
- säätiön omistaman kiinteistön vuokralaisiin ja vuokrasuhteisiin liittyen  

 
Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käsittelyn tarkoitukset 
Käsittelyn peruste avustuksissa on rekisterinpitäjän oikeutettu etu eli se, että 
säätiö voi varmistaa, että myönnetyt avustukset maksetaan oikeille saajille.,  
yhteistyötahojen osalta pääsääntöisesti suostumus ja vuokralaisten osalta laki.  
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Avustustoiminnan rekisteriin tallennettavat hakijan ja hakemuksen 
tiedot sekä selvitys avustusten käytöstä saadaan avustuksen hakijoilta itseltään  
suoraan tai sen järjestön kautta, jota avustuksen hakija/saaja edustaa. 
 
Avustuksiin liittyviä tietoja käyttävät Kiistola- säätiön nimetyt henkilöt tallentavat 
avustusten hallinnolliseen käsittelyyn, myöntämispäätöksiin ja maksatukseen 
liittyvät tiedot.  
 
Kiistola- säätiön luottamushenkilöiden, asiantuntijoiden ja vastaavien henkilöiden 
tiedot on saatu henkilöiltä itseltään. 
Kiistola- säätiön ulkopuolisiin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tiedot on saatu 
julkisista lähteistä kuten yhteisöjen verkkosivuilta. 
 
 
Henkilötietojen luovutukset 
Kiistola- säätiö saattaa joutua luovuttamaan joitain tietoja viranomaisille tai 
lainkäyttäjille silloin, kun tähän on laissa säädetty edellytys. Muilta osin kuin 



avustuksen haku- ja maksastusprosessin toteuttaminen vaatii, henkilötietojen 
mahdollista luovutusta ei tehdä ilman asianomaisen suostumusta.  
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, sijaitsevat Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:N 
tai ETA:n ulkopuolelle.  
 
Henkilötietojen suojaaminen 
Kiistola- säätiö vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen 
asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin 
suojamekanismein. Kiistola- säätiö on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn 
osallistuvaa henkilöstöään henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja niiden 
luottamuksellisuudesta. Henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta 
huolehditaan sekä osaamista ylläpidetään. Tietoja pääsevät käsittelemään vain  
ennalta nimetyt henkilöt, joiden työtehtävät tätä vaativat. Kullakin nimetyllä 
käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötiedot on 
suojattu ulkopuoliselta käytöltä sekä pääsyltä henkilötietoihin. 
 
Tietojen säilyttäminen ja poistaminen 
Tietoja säilytetään: 

- avustettavan osalta siihen saakka, kunnes avustus on maksettu; 
- luottamushenkilön ym. osalta, niin kauan kuin henkilö toimii 

luottamustoimessa; ja 
- muun yhteistyökumppanin osalta niin kauan kuin yhteistyö jatkuu. 

 
Kun perustetta tiedon säliyttämiselle ei ole, niin tieto poistetaan. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia 
tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö 
voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden 
varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista 
ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Mikäli tietojen käsittely perustuu 
suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa 
suostumuksensa. 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Rekisterinpitäjästä Tietosuojavaltuutetulle. 
 
Mainittujen henkilötietojen antaminen on avustuksen antamisen taikka 
sopimuksesta johtuvien velvoitteiden toteuttamisen edellytys eikä avustusta voida 
antaa taikka sopimusta voida solmia, mikäli tietoja jätetään antamatta. 
 
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 
  
Tietosuojaselosteen ja henkilörekistereiden saatavuus 
Kiistola- säätiön tietosuojaseloste on saatavilla säätiön toimipaikassa sekä 
kotisivuilla osoitteessa www.kiistola-saatio.fi  

http://www.kiistola-saatio.fi/

