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Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi
Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja oikeusperuste.

Henkilötietoja käsitellään varainhankinnan toteuttamiseksi. Henkilötietoja on
käsiteltävä, jotta AMK tietää, mikä taho lahjoituksen tekee.
Jos lahjoittaja haluaa, voidaan tietoja käyttää osana AMK:n tiedostusta.
Lahjoituksen voi tehdä myös niin, että lahjoittajan nimi ei tule julkisuuteen.
Yritysten ja yhteisöjen tietoja käsitellään myös osana AMK:n
sidosryhmätoimintaa. Lisätietoja on saatavilla sidosryhmätoiminnan
tietosuojailmoituksesta: https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/
Käsittelyn oikeusperusteena on Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, f alakohta:
on AMK:n oikeutettu etu käsitellä tietoja rahankeräyslain (166/2017) ja
rahankeräysluvan noudattamiseksi sekä sidosryhmätoiminnan toteuttamiseksi.

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Yksityishenkilöt:
Nimi, henkilötunnus (ei pakollinen tieto), osoitetiedot, sähköposti ja
puhelinnumero (ei pakollinen).
Yritykset ja yhteisöt:
Organisaation nimi, y-tunnus (ei pakollinen), yhteyshenkilöt nimi, osoitetiedot,
sähköposti ja puhelinnumero (ei pakollinen)
Yllä mainittujen tietojen lisäksi käsitellään lahjoituksen summaan, lahjoittajan
viestiin ja lahjoittajan kanssa käytyihin keskusteluihin liittyviä tietoja.
Tietoja säilytetään AMK:n arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet Lahjoittajien tiedot kerätään verkkolahjoituslomakkeen kautta tehdyistä
lahjoituksista, paperisista lahjakirjoista sekä korkeakoulun tilille tulleiden
tilisiirtojen tiliotekopioista.
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Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Tietoja luovutetaan verottajalle sekä poliisihallitukselle. Tietojen luovutus
perustuu varainhankinnan ohjeistukseen ja rahankeräyslakiin (166/2017).
Tieto lahjoituksesta merkitään yrityksen tai yhteisön tietoihin AMK:n
sidosryhmärekisteriin. Lisätietoja on saatavilla sidosryhmätoiminnan
tietosuojailmoituksesta: https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/
Lahjoituslomakkeen tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, jonka teknisestä
ylläpidosta vastaa Eduix Oy.
Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Lahjakirjat ja muu manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Toimintaan
liittyvissä tietojärjestelmissä käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttöoikeudet
järjestelmiin. Käyttöoikeudet rajataan työtehtävän ja roolin perusteella. Tietojen
käsittely ohjeistetaan erikseen.

Rekisteröidyn oikeudet ja
velvollisuudet

Sinulla on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä
itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin
tietoihin.
Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta
ei ole jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen
jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja
käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jos käsittely tapahtuu
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen
vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme
perusteella.
Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.
Tarkoituksenamme on kuvata henkilötietojen käsittely mahdollisimman
kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa.
Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin
liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on
myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen
tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.
Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa.
Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

