WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KIRJALLISUUSSÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 22.1.2018
1.Rekisterinpitäjä:
Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö sr (myöhemmin WSOY:n kirjallisuussäätiö)
Y-tunnus 0221094-1
Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki
www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Annaliina Rintala
annaliina.rintala@wsoy-kirjallisuussaatio.fi
3. Rekisterin nimi:
1. Apurahanhakijarekisteri ja
2. Apurahansaajarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterien tarkoitus
Apurahanhakijarekisteri: WSOY:n kirjallisuussäätiölle osoitettujen apurahahakemusten rekisteri
apurahapäätösten tekemistä, tilastointia ja WSOY:n kirjallisuussäätiön historiatietoja varten
Apurahansaajarekisteri: Myönnettyjen apurahojen maksamista ja maksamisen seurantaa varten,
verottajalle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tehtäviä apurahamaksamisilmoituksia varten
5. Rekisterien tietosisältö:
Apurahanhakijarekisteri: Apurahanhakijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, haetun apurahan
käyttötarkoitus tai laatu, haettavan apurahan summa ja hakemisaika, apurahatyöskentelyn arvioitu
kesto, työsuunnitelma, hakijan ilmoittamat kahden viime vuoden aikana saadut apurahat,
hakemuksen liitteet, kuten hakijan ansioluettelo ja yhteisöjen toimintakertomukset, hankkeen
budjetit sekä säätiölain (487/2015) edellyttämät lähipiirikysymykset vastauksineen.
Apurahansaajarekisteri: Edellisten tietojen lisäksi hakijan henkilötunnus, yhteisön Y-tunnus,
pankkitilin numero, apurahan myöntöpäivä ja summa, apurahan käyttötarkoitus ja maksamistiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot myönnettyjen apurahojen summista, myönnön päivämääristä ja maksuhistoriasta saadaan
WSOY:n kirjallisuussäätiöltä. Muut tiedot saadaan apurahanhakijoilta itseltään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Myönnetyt apurahat julkistetaan WSOY:n kirjallisuussäätiön kotisivulla www.wsoykirjallisuussaatio.fi sekä säätiön toiminta- ja vuosikertomuksessa. Maksetut apurahat ilmoitetaan
Verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.
Apurahahakemuksia käsittelevät WSOY:n kirjallisuussäätiössä säätiön hallituksen ja henkilöstön
lisäksi ulkopuoliset ennalta nimetyt apurahahakemusten asiantuntija-arvioijat.
8. Rekisterien suojauksen periaatteet:
A. Manuaalisen aineiston säilytyspaikka ja suojaaminen: Aineisto pidetään lukituissa tiloissa säätiön
toimistossa osoitteessa Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki. WSOY:n kirjallisuussäätiön
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apurahanhakijarekisteriä ja apurahansaajarekisteriä säilytetään niiden käyttötarkoituksen
toteutumisen ajan.
B. ATK:lle tallennetut tiedot: ATK-laitteita säilytetään valvotuissa lukituissa tiloissa. Käyttöoikeus on
nimetyillä henkilöillä, edellyttää henkilökohtaista salasanaa.
Apurahanhakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: Apurahanhakijoilla ja apurahansaajilla on
oikeus tarkastaa itseään koskevat WSOY:n kirjallisuussäätiön rekisterissä olevat tiedot. Tarkastus on
maksuton, jos se tehdään enintään kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti
WSOY:n kirjallisuussäätiön tiloissa tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Asiamies
Annaliina Rintala, WSOY:n kirjallisuussäätiö, Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki.
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: Apurahanhakijoilla ja
apurahansaajilla on oikeus vaatia WSOY:n kirjallisuussäätiön rekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Tiedonkorjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja yksilöidysti osoitteeseen Asiamies
Annaliina Rintala, WSOY:n kirjallisuusssäätiö, Uudenmaankatu 25 A 7 a, 00120 Helsinki
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