
REKISTERISELOSTE (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679)
Päivite�y: 6.10.2022

1. Rekisterinpitäjä, tietojärjestelmän
vastuutaho

Nimi
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö sr. (KY-säätiö)

Yhteystiedot
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö sr. (KY-säätiö)
Konemiehentie 4, 02150 Espoo.

2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Nimi
Asiamies Ar�u Lääkkölä

Yhteystiedot
KY-säätiö
Ar�u Lääkkölä
Konemiehentie 4, 02150 Espoo
0400241961

ar�u.laakkola@ky.fi

3. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän nimi ja
verkko-osoite mikäli julkinen

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön lähipiirirekisteri.

Ei julkinen rekisteri.

4. Henkilötietojen käsi�elyn
tarkoitus (rekisterin
käy�ötarkoitus),
tietojärjestelmän käy�ötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään säätiölaissa (487/2015) maini�ujen tilinpäätöksessä
ilmoite�avien tietojen raportointivelvollisuuksien täy�ämiseksi.

5. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän tietosisältö

Lähipiiriin kuuluvan tahon
- Nimi
- Syntymäaika / Y-tunnus (jos oikeushenkilö)
- Osoite
- Lähipiirisuhteen luonne
- Perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset (SL 1:8 2. ja 3. momen�i)
- Määräysvaltayhteisöt

Lähipiiriin kuuluvan ilmoitusvelvollisen perheenjäsenten ja muiden lähisukulaisten osalta
- Nimi
- Syntymäaika
- Sukulaissuhteen luonne (perheenjäsen tai muu lähisukulainen)

Lähipiiriin kuuluvan ilmoitusvelvollisen määräysvaltayhteisöjen osalta
- Y-tunnus
- Nimi
- Määräysvallan peruste

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja
päivitystiheys

Lähipiirirekisteriä ylläpidetään säätiön lähipiiriohjeen mukaisesti ilmoitusvelvollisten antamien
lähipiiri-ilmoitusten perusteella. Pyyntö lähipiiri-ilmoituksen täy�ämiseen lähetetään lähipiiriin
kuuluville kerran vuodessa.



7. Henkilörekisterin
säännönmukaiset tietojen
luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lähipiirirekisteri ei ole julkinen rekisteri. Lähipiirirekisterissä olevia tietoja voi luovu�aa vain
hallituksen päätöksellä, jos luovutukseen on henkilötietolaissa sääde�y peruste. Rekisteriin kirja�uja
tietoja käytetään säätiön toimintakertomuksen laatimiseen säätiölain raportointivelvollisuuden
täy�ämiseksi.

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän suojauksen
periaa�eet

Rekisteriä säilytetään paperitulosteena kassakaapissa, johon on pääsy rekisterinpitäjän
henkilökuntaan kuuluvalla, jonka asemaan ja tehtäviin käy�öoikeus lii�yy. Rekisterinpitäjän tilojen
osalta on käytössä kulunvalvonta.

Rekisteristä tehtävä sähköinen yhteenvetotiedosto suojataan normaalisti käytössä olevilla
suojausmenetelmillä. Rekisterin käy�öoikeus edelly�ää henkilökohtaista käy�äjätunnusta ja
salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja
tehtäviin käy�öoikeus lii�yy.

9. Henkilötietojen säilytysaika Rekisterin tietoja säilytetään siihen asti, kunnes tiedot eivät ole enää rekisterinpitäjän toiminnan
seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeellisia. Henkilötietoja säilytetään säätiön oikeutetun edun
perusteella enintään kymmenen vuo�a hakemuksen saapumisesta lähtien, mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).

Säätiölain 1. luvun 8 § määri�elemälle säätiön lähipiirille myönnetyt avustukset ja etuudet
julkaistaan säätiön toimintakertomuksessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä vahvistus siitä,
käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada pääsy
henkilötietoihinsa ja tieto käsi�elyn tarkoituksesta. Rekisterinpitäjän on pyyde�äessä toimite�ava
rekisteröidylle kaikki käsi�elyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti
ymmärre�ävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, e�ä rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puu�eelliset henkilötietonsa
täydennetyiksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsi�elyn rajoi�amista sekä
oikeus vastustaa henkilötietojensa käsi�elyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa lii�yvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsi�elyperusteena on rekisterinpitäjän oikeute�u etu.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi eli saada henkilötietonsa poistetuiksi sillä edellytyksellä,
e�ä jokin seuraavista perusteista täy�yy:

a. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerä�iin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin,
b. Rekisteröity peruu�aa suostumuksen, johon käsi�ely on perustunut, eikä
käsi�elyyn ole muuta laillista peruste�a,
c. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Edellä maini�ua ei kuitenkaan sovelleta, mikäli käsi�ely on tarpeen yleisen edun mukaisia
arkistointitarkoituksia, tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia
varten ja mikäli poisto-oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsi�elyn tai vaikeu�aa sitä suuresti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa siirtämistä ulkoiseen järjestelmään jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti lue�avassa muodossa, mikäli rekisteröity on itse toimi�anut kyseiset
henkilötiedot rekisterinpitäjälle, rekisterinpitäjä käsi�elee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsi�ely suoritetaan automaa�isesti Oikeus ei koske rekisterinpitäjän
tuo�amia tietoja. Rekisterinpitäjä toimi�aa rekisteröidylle tiedot toimenpiteistä, joihin on
siirtopyynnön perusteella ryhdy�y ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden
kuluessa pyynnön vastaano�amisesta. Monimutkaisissa tapauksissa siirtoaika voidaan pidentää
enintään kolmeen kuukauteen, jos rekisteröidylle on ilmoite�u viivästyksen syistä kuukauden
kuluessa alkuperäisestä pyynnöstä. Rekisterinpitäjä varmistaa rekisteröidyltä ennen siirron
suori�amista, e�ä siirre�ävät tiedot ovat rekisteröidyn toiveen mukaisia.



Rekisteröidyn tulee esi�ää edellä mainitun oikeuden toteu�amista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsi�elemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteu�amisesta sovelle�avassa laissa
säädetyllä perusteella.

11. Oikeus vali�aa
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee,
mikäli rekisteröity katsoo, e�ä hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot Rekisteröidyn oikeuksien käy�ämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle Ar�u Lääkkölälle osoi�eeseen
ar�u.laakkola@ky.fi. Rekisteröity voi myös o�aa yhtey�ä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla
olevaan osoi�eeseen:

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö sr.
Konemiehentie 4
02150 Espoo


