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1 Rekisterinpitä-
jä 

Invalidisäätiö sr 
Tenholantie 10 
00281 Helsinki 
Puh. (09) 47 481 
 

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä kos-
kevissa asioissa 

Tietosuojavastaava 
Pia Haarala  
Tenholantie 10 
00281 Helsinki 
Puh. 040 670 0018 
pia.haarala@invalidisaatio.fi  
tietosuoja@invalidisaatio.fi  
 

3 Rekisterin nimi Basware maksuliikennejärjestelmä 

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

 

• Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on suoritusten maksaminen (kassamak-
sut) 
 

5 Rekisterin 
tietosisältö 

 

Kaikista henkilöistä kerättävät tiedot (jos tieto on): 
• nimi 
• pankkitilinumero (BIC + tilinumero) 
 
Liikekumppanirekisteriin kerättävät tiedot: 
• nimi 
• pankkitilinumero (BIC + tilinumero) 
•  

6 Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

 

• Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (lasku tai muu maksumääräys) 
• Opiskelijoille maksettavien korvausten kohdalla maksulomakkeen täyttää opiske-

lija yhdessä opetus- tai ohjaushenkilökuntaan kuuluvan työntekijän kanssa 
• Työtoimintakorvausten osalta tiedot toimittaa työtoimintayksikön henkilökuntaan 

kuuluva työntekijä 
•  

7 Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 

• Aineisto luovutetaan pyydettäessä tilintarkastuksen yhteydessä Invalidisäätiön 
tilintarkastajille.  

• Maksuaineisto lähetetään SEPA – tilisiirtoaineistona (ISO20022-standardi) pank-
keihin. 

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

 

Tietoja ei siirretä EUn tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

9 Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

A Manuaalinen aineisto 
Kirjallinen materiaali säilytetään lukituissa kaapeissa ja henkilötietoihin on pääsy vain 
sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä vuoksi niihin käyttöoikeus. Materiaali 
arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti.   
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, joihin pääsy on rajattu. 

Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtä-
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viensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai se-
lausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tieto-
järjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyt-
täjätunnuksin ja salasanoin. 
 

10 Säilytysajat Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen. Henkilötiedot arkis-
toidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti ja ne poistetaan, kun arkistointiaika on 
päättynyt. Lisätietoja säilytysajoista tietosuojavastaavalta.  

 
11 Tarkastusoi-
keus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän 
on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuksen voi 
tehdä kerran vuodessa maksutta. 

 
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteys-
henkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.  
 

12 Oikeus vaa-
tia tiedon kor-
jaamista 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vieheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat 
virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.  
  
Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella 
rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  

 
13 Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät 
oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).  
Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle 
 
Tietosuojavaltuutettu  
PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700 
Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/  
 
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta 
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.  
 

 


