REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.8.2017

Nimi

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
O soit e

Fredrikinkatu 20 B 16, 00120 Helsinki
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

Puh. 09-4342 550, toimisto@nessling.fi, www.nessling.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Tutkimuspäällikkö Minttu Jaakkola
lö rekisteriä O soit e
koskevissa Sama kuin yllä.
asioissa
Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

Puh. 09-4342 5511, gsm 040 1696 325, minttu.jaakkola@nessling.fi
3
Rekisterin
nimi

Apurahajärjestelmä E-NESSI

4
Kerättäviä henkilötietoja käytetään apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen
Henkilötietojen käsittelyn käsittelyyn sekä Nessling Nest -tutkijatilan käytön jaksottamiseen ja koordinointiin sekä
tarkoitus
tilankäyttöä koskevien sopimusten laatimiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin talletetaan apurahahakemuksissa annetut henkilötiedot sekä myönnettyjen
apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot (pankkiyhteys, henkilötunnus, apurahan määrä,
maksatuspäivä, tositenumero ja selite). Henkilötunnus rekisteröidään Verohallinnon
valvonta-aineiston sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle lähettävän aineiston
toimittamista varten.
Rekisteriin talletetaan myös Nessling Nest -tutkijatilan käyttöä koskevat hakemukset
samalle pohjalle kuin apurahahakemuksetkin. Näiden hakemusten käsittelyyn ei
kuitenkaan tarvita muita henkilötietoja kuin nimi ja yhteystiedot. Mikäli henkilötunnus
kuitenkin hakijan rekisteriin toimittamissa hakemuksen liitteissä ilmoitetaan, se sisältyy

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Hankkeita, apurahanhakijoita ja apurahansaajia koskevat tiedot saadaan suoraan kunkin
hankkeen vastuulliselta johtajalta tai apurahansaajalta. Nessling Nest -tilahakemuksien
tiedot saadaan hakijalta itseltään.
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7
Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien
Tietojen
säännönmu- eläkelaitokselle koneellisesti. Myönnettyjen apurahojen saajat ja suuruudet julkaistaan
kaiset luovu- hakijoiden suostumuksella Säätiön kotisivuilla.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät t iedot

Yhteys verkkopalveluun on suojattu SSL-tekniikalla. Rekisteriin on pääsy vain nimetyillä
ylläpitäjillä, säätiön toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla, ja pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen
ja salasanan antamista. Palvelinlaitteet on sijoitettu pääsyvalvottuun palvelinkeskukseen.
Tutkimusryhmän jäsenet saavat halutessaan pääsyn omiin henkilö- ja maksatustietoihinsa
sekä hankkeen yleisiin tietoihin, eivät kuitenkaan toistensa henkilökohtaisiin tietoihin.

