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MUNUAISSÄÄTIÖ sr    23.5.2018 
NJURSTIFTELSEN 
 
  
REKISTERISELOSTE  
 
1. Rekisterinpitäjä  
Nimi:  Munuaissäätiö 
Postiosoite:  Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki 
Käyntiosoite:  Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki 
Y-tunnus: 0222622-2   
 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö  
Anniina Pylsy  
munuaissaatio@muma.fi 
 
3. Rekisterin nimi  
Munuaissäätiön apuraharekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Henkilötietoja käsitellään, kun arvioidaan hakijoita Munuaissäätiön myöntäessä apurahoja. 
Henkilötietoja käsitellään myös apurahojen maksamista varten.  
 
Tietosuoja-asetuksen 6 luvun mukainen apurahan hakijoiden henkilötietojen käsittelyperuste on 
suostumus. Apurahan saaneiden ja lähipiiriin kuuluvien henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 
 
5. Rekisterin tietosisältö  
Rekisterissä käsitellään apurahan hakijan antamia tietoja apurahahakemuksessa Munuaissäätiölle. 
Rekisterissä käsitellään myös niiden Munuaissäätiön ja Munuais- ja maksaliiton päättäjien yhteystietoja, 
jotka kuuluvat lähipiiriin. 
 
Rekisterissä on hakijan nimi, syntymävuosi, koulutustiedot, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
ja tutkimuspaikka. Lisäksi rekisterissä on hakijan vapaamuotoisesti tutkimuksestaan antamia apurahan 
myöntämiseen vaikuttavia tietoja. Rekisterissä on apurahan saaneiden henkilötunnus ja tilinumero 
apurahan maksamista ja verottajalle ilmoittamista varten. Rekisterissä on myös tiedot apurahan 
saaneiden lähipiiriyhteyksistä Munuaissäätiön ja/tai Munuais- ja maksaliiton päättäjiin. 
 
Lähipiiriin kuuluvista käsitellään vain nimitietoa ja asemaa organisaatiossa. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Tietoja saadaan vain hakijalta itseltään. Lähipiiriin kuuluvien tiedot saadaan hakijalta. 
 
7. Henkilötietojen vastaanottajat 
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön mukaan viranomaisille. 
 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  
Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille. Tietoja ei 
luovuteta EU:n ulkopuolelle. Hakujärjestelmän teknistä ylläpitoa voidaan tehdä myös EU:n ulkopuolelta.  
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet  
Tietoja käsitellään sähköisesti ja manuaalisesti. 
Sähköisesti tietoja käsitellään palomuurilla suojatussa yhteydessä. Saapuneet apurahahakemukset 
tallennetaan salasanasuojattuun kansioon. Salasanan tietää pelkästään rekisteriasioista vastaava 
henkilö. Apurahan saaneiden hakemukset ja hakijoiden tiedot tulostetaan, jonka jälkeen ne 
arkistoidaan. Tietoja säilytetään lukitussa kaapissa, jonne on pääsy pelkästään rekisteriasioista 
vastaavalla henkilöllä. 
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10. Tarkastusoikeus  
Hakija ja lähipiiriin kuuluva voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalle kirjallisen 
pyynnön Munuaissäätiölle. 
 
11. Suostumuksen peruuttaminen 
Apurahanhakija voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin vain. 
 
Apurahan saaneet eivät voi peruuttaa suostumustaan, koska heidän henkilötotojensa käsittely ei 
perustu suostumukseen vaan rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. 
 
12. Tietojen poisto  
Apurahan saaneiden hakemuksia ja antamiaan tietoja säilytetään rekisterissä kymmenen (10) vuotta 
apurahapäätöksen jälkeen. Apurahan saajan antamat tili- ja henkilötiedot poistetaan rekisteristä viiden 
(5) vuoden jälkeen apurahan maksamisesta. Apurahapäätökset säilytetään pysyvästi päätöksen 
tehneen hallituksen pöytäkirjan liitteenä. Pöytäkirjassa näkyy apurahan saaneen nimi, tutkimuksen nimi 
ja yliopisto/ tutkimuspaikka. Edellä mainitut tiedot ovat myös Munuaissäätiön Internet -sivuilla. Tietojen 
julkaisemiseen Internetissä kysytään lupa. Apurahan saaneiden tiedot ovat toimintakertomuksen 
liitteessä. Liitteessä on apurahan saaneen nimi, tutkimuksen nimi, yliopisto/ tutkimuspaikka ja 
apurahasumma. 
 
Niiden hakijoiden hakemukset, joille ei myönnetä apurahaa, hävitetään rekisteristä vuoden kuluttua 
apurahojen julkistamisesta. Apurahavaliokunnan jäsenet hävittävät kaikki saamansa hakemukset heti 
käsittelyn jälkeen. 
 
13. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi 
Päätöksiä ei tehdä automaattisesti eikä hakijoita profiloida. 


