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

Laatimispäivä  1.9.2020 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Lääkintäneuvos G. R. Idmanin ja ministeri K. G. Idmanin säätiö (0241366-9) 

Osoite 

Postikatu 1 A 1,33100 Tampere 

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

050 4141 273, ilkka.kaakkolammi@idmaninsaatio.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Ilkka Kaakkolammi 
Osoite 

Postikatu 1 A 1, 33100 Tampere 

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

050 4141 273, ilkka.kaakkolammi@idmaninsaatio.fi     

3 
Rekisterin 
nimi 

Apurahojen ja stipendien käsittelijät 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 Säätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittely  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Käsittelijän tiedot: 
Sukunimi, Etunimi, Henkilötunnus 
 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Käsittelijän tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän suostumuksella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Ei.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

- 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei ole. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää vahvaa 
tunnistautumista. Rekisterin käyttäjät eivät näe henkilötunnuksia.  
Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.  
Rekisterin käyttöpalvelun toimittaja Datalink Oy vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta. Laitteet on 
sijoitettu pääsyvalvottuun palvelukeskukseen jossa on 24h valvonta, paloilmoitinjärjestelmä, 
automaattinen ilmoituksensiirto, sammutusjärjestelmä ja katkoton varavoimajärjestelmä.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä 
kopiot.  
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä kirjallisesti lomakkeella, joka 
osoitetaan Idmanin säätiölle. 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen 
antamista.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissään olevan virheellisen tiedon oikaisua. Oikaisupyyntö 
tehdään kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti lomakkeella. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä 
varmistutaan ennen tietojen muuttamista. 
 
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella, joka osoitetaan Idmanin säätiölle ja lähetetään 
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 



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

 
Suoramainontaan sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen henkilötietoja voidaan luovuttaa vain 
rekisteröidyn suostumuksella. 
 
Idmanin säätiö ei käsittele tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

 


