
TIETOSUOJASELOSTE         23.5.2018 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § 

1. Rekisterinpitäjä 
Nimi 

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae (myöhemmin IRF) 

Y-tunnus 0288750-6 

 

Yhteystiedot 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 

00170 Helsinki 

asiamies@irfrome.org 

 

2. Rekisteriasioista vastaava 

henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi 

Reima Välimäki 

Yhteystiedot 

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 

00170 Helsinki 

asiamies@irfrome.org 

 

3. Rekisterin nimi Suomen Rooman-instituutin asukasrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus / rekisterin 

käyttötarkoitus 

Suomen Rooman-instituutin asumisoikeushakemusten käsittely ja 

asumisoikeuksien myöntäminen ja hallinnointi. Asumisoikeuden 

aikana avainten ja sisäänpääsyoikeuden seuranta. Asukkaiden 

toimintakertomusten käsittely instituutin toiminnan seuraamiseksi, 

kehittämiseksi ja raportointia varten. 

 

5. Rekisterin tietosisältö Hakijan tiedot 

 

Sukunimi 

Etunimi 

Oppiarvo 

Ammatti 

Curriculum vitaen tiedot lyhyesti 

Osoite 

Puhelin 

Sähköposti 

Mihin Roomassa (tai muualla Italiassa) tehtävään tutkimustyöhön, 

opiskeluun tai muuhun hankkeeseen huonetta tarvitaan 

Kuinka pitkäksi ajaksi ja minä ajankohtana huonetta tarvitaan 

 



Asumisoikeuden aikana instituutissa lisäksi: 

Kopio henkilöllisyystodistuksesta 

Affiliaatio ja tieteenala 

 

Toimintakertomukseen lisäksi: 

Oleskeluaika Villa Lantessa 

Roomassa oleskelun tarkoitus 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

(Mitä tietoja saadaan, keneltä 

ja millä perusteella) 

Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta itseltään tämän 

suostumuksella. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen 

luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja käsittelee Suomen Rooman-instituutin henkilökunta. 

 

Asumisoikeuden saaneiden nimet julkaistaan instituutin 

vuosikertomuksessa, joka julkaistaan myös säätiön Institutum 

Romanum Finlandiae nettisivuilla. IRF voi käyttää rekisteriä varten 

kerättyjä tietoja toimintansa seuraamiseen, esimerkiksi laatimalla 

tilastoja Roomassa oleskelun tarkoituksesta tai asumisaikojen 

pituudesta. Tällaisessa käytössä tiedot anonymisoidaan eikä tietoja 

käytetä yksittäisten rekisteröityjen seurantaan tai profilointiin.  

 

Asumisoikeuden saajan nimi, affiliaatio ja tieteen/taiteenala 

julkaistaan asumisen aikana instituutissa nähtävillä olevissa 

asukaslistoissa. 

 

IRF voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaiskäyttöön esimerkiksi 

osana opetus- ja kulttuuriministeriön tekemää avustuksensaajien 

valvontaa ja avustuksensaajien raportointivelvollisuutta. 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

8. Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen) 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

 

B. ATK:la käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Pääsy 

rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan 

antamista. 

9. Tarkastusoikeus ja Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään 



 

tarkastusoikeuden 

toteuttaminen 

koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran 

vuodessa (12 kk) toteutettuna. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti 

allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän 

luona. 

Tarkastuspyyntö osoitetaan säätiölle Institutum Romanum 

Finlandiae ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 

10. Tiedon korjaaminen ja 

tiedon korjaamisen 

toteuttaminen 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 

korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti ja riittävän 

yksilöidysti. 

Korjaamispyyntö osoitetaan säätiölle Institutum Romanum 

Finlandiae ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 

11. Muut mahdolliset 

oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää 

rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 

markkina-  ja  mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia  

ja  sukututkimusta  varten”. 

IRF laatii säilyttää asumisoikeuden saaneiden nimet ja asumisajat 

pysyvänä historiatietona ja julkaisee asukkaat kunkin vuoden 

vuosikertomuksen yhteydessä.  

Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto osoitetaan säätiölle 

Institutum Romanum Finlandiae.  


