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WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE  

  

Selosteen tarkoituksena on informoida Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön suorittamasta 

henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen käsittelyä koskevista prosesseista.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiö 

Postiosoite: Vironkatu 12 H 45, 00170 Helsinki 

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi: Mikko Eronen 

Postiosoite: Vironkatu 12 H 45, 00170 Helsinki 

Sähköposti: mikko.eronen@pp6.inet.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiön apurahahakemusrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

• Apurahahaun järjestäminen ja apurahojen maksaminen 

• apurahahakemusten analysointi ja tilastointi sekä, 

• muut vastaavat käyttötarkoitukset 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet 

• opiskelupaikkaa, opiskeltavaa tutkintoa ja opiskelujen etenemistä koskevat tiedot 

• apurahojen maksamiseen vaadittavat tiedot, kuten tilinumero ja henkilötunnus 

• mahdolliset luvat ja suostumukset 
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6. Säilytysaika 

Henkilötiedot pyritään pääsääntöisesti poistamaan kolme vuotta apurahapäätöksen tekemisen jälkeen. 

Pro gradu -apurahahakemuksia koskevat tiedot pyritään poistamaan viisi vuotta apurahapäätöksen 

tekemisen jälkeen. 

Jatkotutkintoapurahahakemuksia koskevat tiedot pyritään poistamaan kymmenen vuotta 

apurahapäätöksen tekemisen jälkeen. 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti hakijalta itseltään hakulomakkeessa. 

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat 

yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos 

rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista 

vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

Rekisteröidyllä on myös muut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (EU:n yleinen 

tietosuoja-asetus) ja kansallisen lainsäädännön takaamat oikeudet. Sanottujen oikeuksien käyttämistä 

koskeva yhteydenotto tulee tehdä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai esittää kohdassa 2. mainitulle 

henkilölle. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Apurahahakemukset säilytetään paperimuodossa lukitussa tilassa. Apurahahakemustietoihin on pääsy vain 

säätiön hallituksella ja asiamiehellä. 

Tietoja säilytetään myös sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla tietokoneilla ja muistitikulla. Sähköisesti 

säilytettäviin tietoihin on pääsy vain säätiön sihteerillä ja asiamiehellä. 

 


