
TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ päivitetty 17.11.2022 
Apurahojen/palkintojen haku- ja maksatusrekisteri 

1 
Rekisterinpitäjä 

 
Otavan Kirjasäätiö s.r. (Y-tunnus 1015291-3) 
Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki 
kirjasaatio@otava.fi 
 

2 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Marju Rouvinen 
Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki 
marju.rouvinen@otava.fi 
puh. 040 505 5722 
 

3 
Mihin tarkoituksiin 
käsittelemme 
henkilötietojasi? 

 
Apurahojen hakurekisterissä hoidetaan säätiölle osoitettujen 
apurahahakemusten käsittely, arviointi ja rekisteröidylle kohdistettu 
viestintä sekä niihin liittyvä toiminta. 
 
Apurahojen maksatusrekisterissä hoidetaan myönnettyjen apurahojen ja 
palkintojen maksatus, maksujen seuranta ja viranomaisraportointi. 
 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
 

4 
Mitä tietotyyppejä 
voimme käsitellä? 

 
Perustiedot kaikista hakijoista: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite 
 
Hakemuksen tiedot: haetun apurahan määrä, kirjallisuuslaji, apurahan 
laji/käyttötarkoitus 
 
Myönnetyistä apurahoista ja palkinnoista maksatusta varten: 
henkilötunnus, pankkitili,  apurahan päätöspäivä ja –summa sekä 
maksupäivä 
 
Henkilötunnus rekisteröidään Verohallinnolle tehtävää vuosi-ilmoitusta ja 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) lähettäviä tietoja varten. 
 

5 
Mistä lähteistä 
keräämme 
henkilötietojasi? 

 
Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan sinulta hakiessasi apurahaa 
Otavan Kirjasäätiöltä hakuprosessin alussa ja sen aikana sekä niistä 
ohjelmista, joiden avulla käytät apurahojen hakupalveluamme.  
 
Otavan Kirjasäätiö voi saada henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös 
viranomaisilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat eläkevakuutuksia. 
 

6 
Teemmekö 
henkilötiedoillasi 
profilointia? 

 
Emme tee EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia. 
 

7 
Kenelle voimme jakaa 
henkilötietojasi? 

 
Tiedot maksetuista apurahoista luovutetaan Verohallinnolle sähköisesti ja 
Melalle pyynnöstä postitse lomakkeella vain Melassa vakuutettujen 
henkilöiden osalta. 
 
Myönnettyjen apurahojen kokonaissumma sekä palkinnonsaajien nimet 
julkaistaan Otavan Kirjasäätiön kotisivuilla www.otavankirjasaatio.fi. 
 



Otavan Kirjasäätiö saattaa jakaa henkilötietojasi Otavan Kirjasäätiön 
puolesta ja lukuun palveluja suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä 
palveluja voivat olla esimerkiksi ohjelmistopalveluiden tuottaminen. 
Henkilötietojesi suojaaminen on Otavan Kirjasäätiölle tärkeää, minkä 
vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun. 
 
Yhteys verkkopalveluun on suojattu salaustekniikalla. Palvelimelle on 
pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Palvelinlaitteet on sijoitettu 
pääsyvalvottuun palvelinkeskukseen. 
 

8 
Siirrämmekö 
henkilötietojasi EU:n 
ulkopuolelle? 

 
Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli 
siirrämme henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, 
velvoittaa lainsäädäntö Otavan Kirjasäätiötä suunnittelemaan ja 
toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja teknisen ohjelmiston 
valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten. 
 
Otavan Kirjasäätiö saattaa kuitenkin joissain tapauksissa palveluja 
tarjotessaan ja niitä suunnitellessaan käyttää eri puolilla maailmaa 
sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tällöin Kirjasäätiö saattaa siirtää 
henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös 
EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. 
Näissä tapauksissa Kirjasäätiö varmistaa, että tietojen siirrolle on 
olemassa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukainen 
oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi 
siirtämällä tietoja vastaavuuspäätöksen perusteella, käyttämällä 
vakiolausekkeita ja/tai edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden 
tietosuojatoimien noudattamista. 

9 
Kuinka kauan 
käsittelemme 
henkilötietojasi? 

 
Tietoja säilytetään apurahaa saaneen hankkeen jatkumisen ajan sekä sen 
jälkeen siihen asti, kunnes tiedot eivät enää ole rekisterinpitäjän toiminnan 
seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia.  
 
Myönnettyjen apurahojen tiedot säilytetään enintään 10 vuotta. Hylätyt 
hakemukset tuhotaan hakuajan päättymisen jälkeen seuraavan vuoden 
loppuun mennessä. 
 
Myönnettyjen apurahojen ja avustusten saajien listat säilytetään 
Kirjasäätiön kotisivuilla viiden vuoden ajan.  

10 
Miten voit käyttää 
henkilötietoihisi liittyviä 
oikeuksia? 

 
Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa 
henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi 
kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän 
tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi 
käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:  

 
a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. 

Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun 
pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita 
sinusta on henkilörekisteriin kerätty. 

 
b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. 

Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille 
oikaisupyynnön.  

 
c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. 

Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot 
henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, 
eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu 
tietojen säilyttämisvelvollisuutta: 



 
1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten 

niitä käsiteltiin; 
 

2. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi 
liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai 
vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin; 

 
3. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti; 

 
4. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai 

Suomen lainsäädäntöön perustuvan Otavan Kirjasäätiöön 
sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 
d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn 

rajoittamista. Voit pyytää Otavan Kirjasäätiötä rajoittamaan 
henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:  

 
1. kiistät Otavan Kirjasäätiöllä olevien henkilötietojesi 

paikkansapitävyyden; 
 

2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön 
rajoittamista; 
 

3. Otavan Kirjasäätiö ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn 
tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 
 

4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen 
todentamista, syrjäyttävätkö Otavan Kirjasäätiön oikeutetut 
perusteet sinun perusteesi. 

 
e) Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. 

Mikäli Otavan Kirjasäätiö käsittelee tietojasi oikeutetun edun 
perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen 
tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien 
henkilötietojen käsittelyä.  

 
f) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos 

henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen, on sinulla oikeus saada Otavalle toimittamasi 
henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti 
luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle.  

 
g) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa 

henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi 
suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi 
suostumus.  

 
h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista 

erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti 
ratkaistua sinun ja Otavan välillä, on sinulla oikeus viedä asia 
tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.  

  
11 
Onko sinun 
välttämätöntä antaa 
henkilötietojasi meille? 

 
Jotta Otavan Kirjasäätiön pystyy käsittelemään hakemuksesi, on sen 
saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia 
henkilötietoja emme voi käsitellä ja maksaa apurahoja/palkintoja. 
 



12 
Minkä maan 
lainsäädäntöä 
henkilötietojesi 
käsittelyyn sovelletaan? 

 
Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva säätiö. Tähän 
henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa 
EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.  
 

13 
Miten teemme 
päivityksiä tähän 
tietosuojaselosteeseen? 

 
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa 
tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset 
voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme 
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 
 

 


