
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22) mukainen informointiasiakirja 

koskien ehdotuksia Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Kordelinin tiedepalkinnon -

saajaehdotuksista. Laatimispäivä 16.1.2019. Päivitetty 9.12.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 

Tieteellisten seurain valtuuskunta 

Snellmaninkatu 13 

00170 Helsinki 

Y-tunnus: 0524704-5 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt 

Hallinnon assistentti Kati Ruuth-Chappuis 

Puh. (09) 228 69 225 

Sähköposti tsv(at)tsv.fi 

3. Rekisterin nimi 

Ehdotukset (TSV) Kordelinin tiedepalkinnon -saajista. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään TSV:n Kordelinin tiedepalkinnon ehdotusten pohjalta. Tietoja kerätään 

ehdotuksen tekijästä ja ehdotetusta henkilöstä/seurasta. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisin 

oikeusperustein: 

1. Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus (joka on asiakkaan peruutettavissa milloin 

tahansa)  

5. Tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

 

1) Ehdotuksen tekijä: 

- Nimi 

- Organisaatio 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

-Tieteenala 

 

2) Ehdokkaan yhteystiedot: 

- Nimi 

- Osoite 

- Puhelinnumero 

- Sähköpostiosoite 

- WWW-sivut 

Perustelut ehdotukselle. 

 

 



 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ehdotuksen tekijältä itseltään ehdotuslomakkeen kautta. 

Ehdotetulta henkilöltä/seuralta pitää saada suostumus ehdokkaaksi asettumiselle sekä tietojen 

tallentamiselle tähän rekisteriin.  

7. Tietojen siirto muihin palveluihin 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä muihin palveluihin. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. 

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

10. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot poistetaan viimeistään kuukausi palkintojen jaon jälkeen.   

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 

siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 

ajassa. 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 

oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 

ajassa. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

