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Tietosuojailmoitus: Talk by Students-verkkolehti
Tämä on tietosuojailmoitus, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
artikloihin 13 ja 14. Tämä ilmoitus koskee Turun ammattikorkeakoulun Talk by
Students -verkkolehteä (talkbystudents.turkuamk.fi) ja sen kävijöiden ja
käyttäjien tietoja, joita siinä kerätään ja käytetään.
Rekisterinpitäjä
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku
Puhelinvaihde (02) 263 350
kirjaamo@turkuamk.fi
Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilöt
Mari Hartemo, Brand Manager, viestinta@turkuamk.fi
Martti Komulainen, Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin viestintävastaava,
martti.komulainen@turkuamk.fi
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
Talk by Students -verkkolehteä voi lukea kuka tahansa eikä lukeminen
edellytä rekisteröitymistä. Muilta osin käsittelemme henkilötietoja seuraavilla
tavoilla:
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Rekisteröitymislomake
Turun AMK:n opiskelijat rekisteröityvät Talk by Students -sisältöeditorin
käyttäjiksi. Sisältöeditorin avulla opiskelijat voivat luoda ja muokata artikkeleita
Talk by Students -verkkolehteen. Rekisteröitymisen yhteydessä kysytään
sähköpostiosoitetta verkkolehteen kirjautumisen ja artikkelin hallintaan liittyvää
automatisoitua viestintää varten. Kun yhteystietoja ei enää tarvita, ne
poistetaan.
Yhteydenottolomake
Voit lähettää meille viestin yhteydenottolomakkeella. Kysymme
sähköpostiosoitettasi, jotta voimme vastata sinulle lähettämääsi
yhteydenottopyyntöön. Yhteydenottolomakkeen tiedot välittyvät Talk by
Students -verkkolehdestä vastaaville tahoille Turun AMK:ssa.
Palvelusta vastaava henkilö vastaa käyttäjän ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Tapauksesta riippuen tietoja voidaan ohjata
eteenpäin organisaation sisällä, jotta asiakkaan palvelupyyntö saadaan
toteutettua.
Yhteydenottolomakkeen tiedot tallentuvat Turun AMK:n palvelimelle.
Lomakkeiden tiedoista muodostetaan vuosittain tilastollinen raportti, jotta
Turun AMK voi kehittää ja analysoida tarjoamiaan palveluprosesseja.
Käyttäjän yhteystietoja ei tallenneta vuosiraporttiin. Kun yhteystietoja ei enää
tarvita, ne poistetaan.
Tilastointisovellus ja kävijäseuranta
Sivustolla on käytössä tilastointiin ja kävijäseurantaan tarkoitettu sovellus
Google Analytics. Sovellus kerää tilastollisia tietoja, joista ei voida tunnistaa
yksittäistä käyttäjää. Tilastojen keräämisessä käytetään apuna evästeitä,
joista on lisätietoja alempana.
Sivuston käyttäjällä on mahdollisuus antaa suostumuksensa evästeiden
käyttöön tai kieltää evästeiden käyttö heti ensimmäisellä sivustomme
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käyttökerralla Secure Privacyn evästeiden hallintapalvelusta, joka näkyy
sivustomme päällä pop-ikkunana.
Evästeet on luokiteltu palvelussa luokkaan: analytiikka. Voit palata
myöhemmin muuttamaan valintojasi uudelleen.
Evästeet
Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuston
oikean toiminnan. Evästeitä voidaan hyödyntää esimerkiksi sivuston
tietoturvan toteuttamiseen, teknisen toiminnan varmistamiseen sekä
kävijäseurantaohjelmistojen toimintaan. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta
tai sillä olevia tiedostoja.
Tekniseen toimintaan liittyvien evästeiden lisäksi käytössä on seuraavat
kävijäseurantaohjelmiston evästeet: _ga.
Kyseisiä evästeitä käytetään erottelemaan sivuston kävijät toisistaan ja
tilastoimaan, millä sivuilla käyttäjä vierailee.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Opiskelijan rekisteröitymisen oikeusperuste perustuu sopimukseen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste tilastointisovelluksen ja
kävijäseurannan osalta on tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta f alakohta:
oikeutettu etu.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat rekisteröityvät opiskelijat sekä
yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä ottavat. Tarkemmat tiedot kohdassa
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Verkkosivustolla voidaan käyttää Google Analyticsin evästeitä. Kolmansien
osapuolten sovelluksiin sovelletaan palvelun omia käyttö- ja tietosuojaehtoja.
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Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voi sijata Euroopan
talousalueen ulkopuolella olevissa maissa.
Tietojen suojauksen periaatteet
Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta
tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
−

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen
säädettyä poikkeusta

−

tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot

−

poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai
yleisen edun mukainen tehtävä)

−

rajoittaa tietojensa käsittelyä

−

vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai
oikeutettu etu

−

pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä
toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus

−

peruuttaa antamansa suostumus

−

henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

−

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi
sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn
oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta
tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen,
ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
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Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot,
että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.
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