
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
11.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Silmä- ja kudospankkisäätiö  Ögon- och vävnadsbankstiftelsen 

Osoite 

PL 873, 00101 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Säätiön asiamies Kalervo Mäkinen 
Osoite 

Haiharankatu 5 D 24, 33710 Tampere 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelin 0400 70 4575, sähköposti kalervo.u.makinen@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Silmä- ja kudospankkisäätiön henkilöstöhallinnon rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten osalta Patentti- ja rekisterihallintoa varten ja säätiön 
toiminnan tiedotusta varten. 

 

Apurahan hakijoiden osalta verottajaa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaa sekä 
apurahahakemusten käsittelyä ja maksatusta varten. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä apurahojen saajilta lisäksi pankkiyhteystiedot.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniltä tiedot saadaan heidän antaessaan suostumuksensa tulla 
valituksi hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniksi. 

 

Apurahojen hakijat antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn kirjautuessaan säätiön 
apurahojenhallintajärjestelmään.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten tiedot luovutetaan ainoastaan Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. 

 

Apurahojen saajien tiedot luovutetaan ainoastaan verottajalle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Melalle. 

 

Apurahojen hakijoiden tiedot ovat apurahojen saajia valittaessa hallituksen lääkärijäsenien 
käytettävissä. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään yhteyshenkilön lukitussa kaapissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot ovat yhteyshenkilön tietokoneella salasanalla suojattuna. Tietokonetta säilytetään lukitussa 
tilassa. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Pyyntö lähetetään säätiön 
asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen kalervo.u.makinen@gmail.com tai tiedot on mahdollista 
saada myös puhelimitse soittamalla numeroon 0400 704575. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

 Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään 
säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen kalervo.u.makinen@gmail.com tai puhelimitse 
soittamalla numeroon 0400 704575. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei  
harjoita. Yhteys tarvittaessa sähköpostitse osoitteeseen kalervo.u.makinen@gmail.com tai 
puhelimitse soittamalla numeroon 0400 704575.  

 


