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Tietosuojaseloste 
Avustushakemusten rekisteri 

Tämä on tietosuojaseloste, jolla täytetään tietosuoja-asetuksen (Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 
2016/679) 13 artiklan mukainen informointivelvollisuus Osuuskunta KPY:ltä avustuksia hakeneille 
rekisteröidyille. 

1. Rekisterinpitäjä 

Osuuskunta KPY (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) 
Y-tunnus: 0171476-9 
Osoite: Viestikatu 7- A, 70600 Kuopio 

2. Tietosuojasta vastaava henkilö 

Teemu Pieviläinen 
Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio 
017 369 7800 
teemu.pievilainen@kpy.fi 

3. Rekisterin nimi 

Avustushakemusten rekisteri 

4. Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän vastaanottamien avustushakemusten 
käsittely ja avustusten myöntämisestä päättäminen. 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät 

Avustushakemusten rekisteriin merkitään kaikki rekisterinpitäjälle avustushakemuksen lähettäneet 
tahot ja heidän yhteystietonsa.  

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: 
- avustuksen hakijan nimi,  
- avustuksen hakijan yhteystiedot (osoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite 

puhelinnumero) 
- avustuskohteen nimi 
- mahdolliset hakijan antamat muut tiedot 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan ja kerätään säännönmukaisesti avustushakemuksen 
tehneiltä hakijoilta sähköisesti. 
 
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten 
väestörekisteristä, muilta viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja 
muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta. 
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisterin ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi käyttää 
ulkoisia alihankkijoita tämän selosteen mukaisten tehtävien hoitamiseen, jolloin palveluntarjoajat 
toimivat rekisterinpitäjän lukuun. Alihankkijoihin eli henkilötietojen vastaanottajaryhmiin voivat 
kuulua esimerkiksi markkinointi- ja viestintätoimistot ja tietojärjestelmätoimittajat.  
 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa lainsäädännön 
vaatiessa tai mikäli tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja 
muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin . 
 
Rekisterinpitäjällä on oikeus julkaista rekisteröidyn suostumuksella avustusta saaneen 
rekisteröidyn nimi verkkosivuillaan.   
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja ainoastaan EU- tai 
ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Toiminnoissa ja palveluissa saatetaan 
kuitenkin joissakin yksittäistapauksissa joutua käyttämään myös muualla sijaitsevia toimijoita, 
palveluja ja palvelimia.  

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle 
ilman oikeudellisia perusteita. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai 
ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 
Tällöin rekisterinpitäjä käyttää tarvittavia sopimuksellisia suojatoimia henkilötietojen siirrossa 
tällaisille palveluntarjoajille. 
 

9. Tietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. 
Rekisterinpitäjällä on kuitenkin aina oikeus säilyttää henkilötiedot tai muutoin käsitellä niitä 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tilanteissa (kuten kirjanpito- ja 
ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat). 
 
Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se 
huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä 
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä 
henkilötietoja. 
 

10. Rekisterin suojaus 

Henkilötiedot on suojattu rekisterinpitäjän toimesta asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa 
tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköiset 
tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä 
rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja 
tehtävissään. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 
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• saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin ja tietää, mitä tietoja hänestä on talletettuna, 

mihin tarkoitukseen, minne tietoja mahdollisesti luovutetaan ja kuinka kauan tietoja 

säilytetään  

• pyytää häntä koskevia tietoja korjattavaksi, täydennettäväksi, poistettavaksi  

• rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä; 

• vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä; 

• pyytää rekistereihin toimittamansa tiedot itselleen siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle ; ja  

• kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinoinnissa ja tietyissä muissa 

tietosuoja-asetuksen määräämissä tilanteissa.  

Rekisteröity voi lähettää oikeuksiensa käyttämiseen liittyvän pyynnön rekisterinpitäjälle 
vapaamuotoisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Huomioithan, että 
rekisterinpitäjän tulee tietyissä tapauksissa pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen pyynnön esittäneen 
rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. 

Mikäli rekisteröity pyytää pääsyä häntä koskeviin henkilötietoihin, rekisterinpitäjä toimittaa 

jäljennöksen rekisteriin talletetuista tiedoista joko kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai 

osoittaa paikan, jossa rekisteriin talletetut tiedot ovat nähtävillä ilman aiheetonta viivytystä ja joka 

tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa 

jatkaa määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, mikäli pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä sitä 

edellyttää, ja tästä ilmoitetaan tietoja pyytäneelle rekisteröidylle. 

Mikäli rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta 

valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan 

talousalueen tietosuojaviranomaiselle. 

Tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. 

12. Muutokset 

Rekisterinpitäjällä on oikeus päivittää tietosuojaselostetta milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn 

version verkkosivustollaan. Ajantasaiset tiedot löytyvät aina tältä kyseiseltä verkkosivustolta. 

Päivitysten yhteydessä muutamme myös tietosuojaselosteen päivämäärää sivun yläosassa. Uusi 

muokattu tai korjattu tietosuojaseloste tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien. Kehotamme 

rekisteröityä tutustumaan säännöllisesti tietosuojaselosteeseen. 

 


