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24.5.2018 

 

 

REKISTERISELOSTE 

EU:n tietosuoja-asetus, 2016/679, voimaan 25.5.2018 

liite tietosuojaselosteeseen 

 

 

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖN HENKILÖREKISTERI  

 

 

Rekisterinpitäjä 

 Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr.  

 0116458-9 

 Käyntiosoite: Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki 

 Postiosoite: PL 21210, 00076 Aalto 

 puhelin + 358 50 373 2241 

 sähköposti tukisaatio-biz@aalto.fi tai tuula.murremaki@aalto.fi 

 

Rekistereistä vastaava henkilö 

 Tuula Murremäki, KTM, toimistonhoitaja 

 yhteystiedot yllä 

  

Peruste Henkilörekisteri on Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön luottamus-

henkilöiden, asiantuntijoiden ja keskeisten sidosryhmien yhteystietojen säh-

köinen tallennusalusta. Lisäksi se tallettaa tiedon henkilön nykyisestä ja aiem-

masta toiminnasta Tukisäätiön elimissä.  Henkilötietojen käsittelyn peruste on 

henkilöiden luonnollinen yhteys Tukisäätiöön jäsenyyden tai yhteistyön takia.  

 

Käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää ja ylläpitää yhteystietoja luottamushenki-

löiden ja sidosryhmien tavoittamiseksi ja Tukisäätiön toiminnasta tiedotta-

mista varten.  

 

Rekisterin sisältö 

Rekisteriin on tallennettu sähköisessä muodossa alla lueteltuihin henkilöryh-

miin kuuluvilta nimi, arvo tai ammatti, yhteys Tukisäätiöön eli tiedon tallen-

nuksen peruste, koti- ja/tai työosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t), Tu-

kisäätiön myöntämät huomionosoitukset, tieto kutsumisesta Tukisäätiön tilai-

suuksiin sekä henkilölle kohdennettavat postitukset. Lisäksi ryhmään 1-3 

kuuluvilta on tallennettu syntymäaika heidän oman ilmoituksensa perus-

teella. 
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Keskeiset henkilöryhmät ovat seuraavat 

1. Luottamushenkilö (hallitus ja valtuuskunta) 

2. Asiantuntija 

3. Palkinnonsaaja 

4. Ulkopuolinen Tukisäätiön sidosryhmään kuuluva 

 

Tietojen säilytys 

Tietoja säilytetään edellä mainittujen ryhmien osalta seuraavasti: 

1. Pysyvästi 

2. Pysyvästi 

3. Pysyvästi 

4. Kymmenen vuotta viimeisestä aktiivisesta tapahtumasta 

 

Säilyttämisen perusteet: 

 

Ryhmä 1: Tiedot nykyisistä ja entisistä luottamushenkilöistä ovat välttämättö-

miä Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön toiminnan kannalta.  

 

Ryhmä 2: Tukisäätiön toimintaperiaatteiden mukaan sama henkilö kutsutaan  

asiantuntijatehtävään tarpeen mukaan.  

 

Ryhmä 3: Varmistetaan, ettei sama henkilö saa huomaamatta Tukisäätiöstä uu-

delleen palkintoa.  

 

Ryhmä 4: Yhteydenpidon mahdolliseksi aktivoimiseksi kymmenen vuoden si-

sällä.  

 

Henkilötietojen luovutus 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön henkilörekisterissä olevien posti-

osoitteita voidaan toimittaa painotöiden kuten vuosikertomuksen ja muiden 

painotuotteiden postittamiseksi kirjapainoille tai postituspalveluiden tuotta-

jille. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön luovuttamia osoitteita käsit-

televiltä yhteistyökumppaneilta pyydetään vakuutus osoitetietojen huolelli-

sesta käsittelystä. 

 

Tietojen kerääminen 

Ryhmiin 1-2 kuuluvat henkilöt ovat itse ilmoittaneet henkilötietonsa. 

 

Ryhmän 3 tiedot saadaan henkilöiltä itseltään kirjallisessa muodossa. 

 

Ryhmän 4 tietoja kerätään julkisista lähteistä kuten yhteisöjen verkkosivuilta. 
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Rekisteröidyn pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoi-

hin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsitte-

lyn rajoittamista.  

 

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää harkitsemansa lisätiedot pyynnön esittä-

jän henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Pyyntöön vastataan kuukauden kulu-

essa pyynnön vastaanottamisesta.  Samassa ajassa ilmoitetaan mahdollisesta 

määräajan pidentämisestä ja viivästymisen syistä. 

 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Siltä osin kun tiedot on kerätty suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on 

oikeus peruuttaa antamansa suostumus tietojensa rekisteröimiseen Helsingin 

kauppakorkeakoulun tukisäätiön henkilörekisteriin. Ryhmien 1, 2 ja 3 osalta 

tietoa ei rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla poisteta nimen, syntymävuo-

den, luottamustehtävähistorian tai huomionosoituksen ja asuinpaikkakunnan 

osalta. 

 

Käsittelyn rajoittaminen 

Henkilötietorekisterin päivitys- ja katseluoikeuksia säädellään Helsingin 

kauppakorkeakoulun tukisäätiön toimistossa käyttöoikeuksilla.  

 

Oikeus tehdä valitus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän kat-

soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-

asetusta. 

 

Pakollisuus  

Hallituksen jäsenistä on kerättävä Säätiölain edellyttämät tiedot.  

 

Seuraamukset tietojen antamatta jättämisestä 

Mikäli asiantuntija tai luottamushenkilö ei luovuta yhteystietojaan, hän ei voi 

toimia tehtävässä.  

 

Automaattinen päätöksenteko 

Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Järjestelmä sijaitsee Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön ulkopuolisella 

palvelimella, joka sijaitsee lukitussa laitetilassa. Palvelintilassa on kulunval-

vonta, kahdennettu UPS -järjestelmä, kahdennettu jäähdytysjärjestelmä sekä 

murto- ja paloilmoitusjärjestelmä varmennetulla ilmoituksensiirrolla. Palveli-

met on suojattu palomuurein ja asianmukaisilla suojaustekniikoilla.   
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Katseluoikeus järjestelmään on kaikilla Tukisäätiön käyttäjätunnuksen halti-

joilla, mutta päivitysoikeudet on rajattu henkilöille, joiden työtehtäviin rekiste-

rin käyttö olennaisesti kuuluu.  

 

Käyttäjien tietokoneet vaativat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja säännöl-

lisesti vaihtamista edellyttävät salasanat.  

  

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön henkilökunta 

Henkilörekisteriin on kutsujen postittamiseksi ja muiden käytännön asioiden 

hoitamiseksi tallennettu perustiedot Tukisäätiön henkilökuntaan kuuluvista 

(nimi, yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä). Tiedot kerätään 

paperilomakkeella henkilöltä itseltään. Tiedot säilytetään pysyvästi. Henkilön 

omasta pyynnöstä tiedot voidaan poistaa työsuhteen päättymistä seuraavan 

toimintavuoden lopussa. 

 

Työsuhteeseen liittyvät arkaluontoiset tiedot kuten henkilötunnus ja pankkiti-

litiedot säilytetään henkilöstöhallinnon rekistereissä. 

 


