TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Rekisterin pitäjä
Kehitysvammaliitto ry / Selkokeskus
Y-tunnus: 0116608-8
Yhteystiedot / käyntiosoite
Kehitysvammaliitto ry / Selkokeskus
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
puhelin: 09 348 090 (vaihde)
Yhteyshenkilö
nimi: Eliisa Uotila
puhelin: 09 348 090 (vaihde)
sähköposti: eliisa.uotila (ät) kvl.fi
Rekisterin nimi
Valtion selkokirjallisuuden ja muun saavutettavan kirjallisuuden apurahojen ja avustusten hakijat.
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Kehitysvammaliitto käyttää rekisteriä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiontuen jakamiseen
liittyvissä asioissa (valintaprosessi, tukien maksaminen, valtiontuen käytön seuranta ja
selvittäminen).
Rekisterin tietosisältö, tallennettavat tiedot
hakijanro, hakijan nimi, henkilötunnus / y-tunnus, hakemustyyppi, haettu summa, osoitetiedot,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitiedot, kuvaus hankkeesta ja aikataulusta, myönnetty
summa / tieto hakemuksen hylkäämisestä.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan selkokirjallisuuden ja muun saavutettavan kirjallisuuden apurahojen ja avustusten
hakemuksista.
Tietojen luovuttamien ja siirtäminen (siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä tietoja luovuteta muille ulkopuolisille
tahoille, poikkeuksena seuraavat tilanteet:
Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan
luovuttaa maksujen perintätarkoituksessa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto (hakemukset) säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa, johon on pääsy
vain niillä Kehitysvammaliitossa työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja
työtehtäviensä hoitamiseen.

Sähköisessä muodossa oleva rekisteri on suojattu palomuurein ja henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin liittyvin salasanoin. Lisäksi kanta on erikseen suojattu salasanalla.
Tietokantaa ja varmuuskopiota säilytetään lukitussa ja vartioidussa tilassa. Rekisterin käyttöoikeus
on vain niillä Kehitysvammaliitossa työsuhteessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista ja hänellä on
henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
tallennettu. Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:
Kehitysvammaliitto ry / Selkokeskus
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Kuoressa tulee olla merkintä: henkilötietojen tarkastuspyyntö.
Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, henkilötunnus, täydelliset osoitetiedot ja
puhelinnumero. Vastaus toimitetaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitysvammaliitto pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat
perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 20.4.2017.

