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Tietosuojailmoitus
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostot
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1

Johdanto

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla (myöhemmin korkeakoulut) on verkostoja, joiden tarkoituksena on
koordinoida korkeakoulujen palvelu- ja tukitoimintojen yhteistyötä sekä tukea tiedonvaihtoa ja toiminnan
kehittämistä näillä alueilla. Verkostojen avulla voidaan kehittää myös toimintojen ohjausta, ohjeistuksen
laatimista, parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa, sidosryhmäyhteistyötä sekä tukea verkoston jäsenten
ammatillista kehittymistä.

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään verkoston hallintaan ja ylläpitoon. Henkilötietojen käytön tarkoituksena on
verkoston viestinnän toteuttaminen, toimiminen kehittämistoiminnan, koulutustilaisuuksien ja
tapahtumien valmistelu- Ja keskustelualustana, mahdollistaa aineiston jakaminen sekä tukea verkoston
jäsenten muuta ammatillista yhteydenpitoa.

3 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Verkostoon kuuluvat ovat korkeakoulujen henkilöstöä. Henkilötietoja käsitellään perustuen
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun pitää yllä rekisteriä korkeakoulujen tehtävien ja käsittelytarkoituksen
mukaisessa toiminnassa.

4 Käsiteltävät henkilötiedot
Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavat perustiedot:
- nimi
- sähköposti
- puhelinnumero
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tehtävänimike
organisaatio ja organisaation osoite.

Lisäksi voidaan kerätä tietoja henkilön:
- asemasta verkostossa
- osallistumisesta verkoston tapahtumiin ja koulutukseen
- roolista tapahtumien, toimeksiantojen tai muiden aktiviteettien yhteydessä, ja
- tuottamista asiakirjoista, tapahtumaesityksistä ja muusta aineistosta

5 Tietolähteet
Tiedot saadaan henkilön organisaation edustajalta tai rekisteröidyltä itseltään.

6 Tietojen luovuttaminen
Tiedot ovat verkoston jäsenten käytettävissä korkeakoulujen tehtävien mukaisiin tarkoituksiin. Tietoja ei
luovuteta EU/ETA -maiden ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai käytetä markkinointitarkoituksiin.

7 Tietojen säilyttäminen
Tiedot säilytetään ja niitä käytetään CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n Eduuni-workspaces –palvelussa
tai muissa vastaavissa työskentelyalustoissa, joiden käyttö on korkeakoulujen tietosuojaohjeistuksen
mukaista.
Henkilön perustiedot säilytetään henkilön verkostoon kuulumisen ajan.
Henkilön tuottamat asiakirjat, tapahtumaesitykset ja muu aineisto säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen
käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

8 Tietojen suojaus
Henkilöillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana ja tunnistautumisen perustana on HAKA-autentikointi.
Myös muita henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuvia kirjautumisratkaisuja
saatetaan käyttää.
Eduuni-workspaces –palvelun teknisestä suojauksesta vastaa CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n, jonka
palvelimilla rekisteri fyysisesti sijaitsee. CSC:n osalta sovelletaan korkeakoulujen ja CSC:n välistä
puitesopimusta ja siinä mainittuja tietosuojakäytäntöjä. Vastaavasti muiden työskentelyalustojen osalta
teknisestä suojauksesta vastaa ao. palveluntuottaja palvelusopimusten mukaisesti.

9 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
-

Oikeus pyytää pääsyä tietoihin
Oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot
Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainmukaista oikeutta
Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä eräissä tapauksissa
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta.

10 Rekisterinpitäjä, vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Verkoston rekisterinpitäjänä toimii kunkin verkoston puheenjohtajan organisaatio. Verkoston
vastuuhenkilönä toimii verkoston puheenjohtaja. Verkostolla voi olla lisäksi tekninen yhteyshenkilö. Tieto
rekisterinpitäjästä ja yhteystiedot ilmoitetaan kunkin verkoston kotisivulta.
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11 Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen
Jos sinulla on tähän tietosuojailmoitukseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä nimettyyn
vastuuhenkilöön tai yhteyshenkilöön tai korkeakoulun tietosuojavastaavaan.
Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on
rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää:
http://www.tietosuoja.fi).

