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Tietosuojailmoitus: SopimusAnkkuri 

Tämä on tietosuojailmoitus, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

artikloihin 13 ja 14. 

Rekisterinpitäjä  

Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Joukahaisenkatu 3  

20520 Turku 

Puhelinvaihde (02) 263 350  

kirjaamo@turkuamk.fi 

Vastuuhenkilö ja yhteyshenkilöt 

Laki- ja sopimuspalvelut, sopimuspalvelut@turkuamk.fi. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Jaani Kuusela, tietosuojavastaava (Turun AMK),  

Puhelin +358 44 907 2894 

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 

Käsittelemme tietoja osana sopimustenhallintaa. 

Sopimushallintajärjestelmässä säilytetään sopimuksia, joissa Turun AMK on 

osapuolena. Kokonaisuus sisältää sekä julkista että salassapidettävää tietoa. 

Organisaatioihin liittyvien henkilötietojen käsittely:  
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Käsittelemme yritysten ja niihin liitettyjen henkilöiden yhteystietoja Turun 

AMK:n sopimusvelvoitteiden seuraamiseksi silloin, kun yritykset ovat 

sopimuksen osapuolina. Sopimuksiin liitettyjen henkilöiden yhteystietoja 

kerätään sopimusvelvoitteiden seuraamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.  

Yksityishenkilöihin liittyvien henkilötietojen käsittely:  

Käsittelemme Turun AMK:n sopimuskumppanien ilmoittamia 

yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja. Sopimuskumppanin ollessa 

luonnollinen henkilö käsitellään tämän nimi ja-yhteystietoja. Em. henkilötiedot 

kirjataan sopimuksiin niiden laatimisen yhteydessä. Tietoja käsitellään 

sopimusten hallinnoimiseksi ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanemiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena 

perusteena on käsittelyn tarpeellisuus sellaisen sopimuksen 

täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity toimii sopimusosapuolen 

nimeämänä yhteyshenkilönä sopimukseen liittyvissä asioissa tai osapuolena. 

(Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, b alakohta) / rekisterinpitäjän 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 

kohta, c alakohta) / rekisterinpitäjän oikeutettu etu (Tietosuoja-asetus, 6 

artikla, 1 kohta, f alakohta). 

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut 

Turun amk:n oikeutettu etu liittyy sopimusten hallintaan ja sopimusveloitteiden 

täyttämiseen. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat 

Sopimuskumppanina olevien organisaatioiden osalta käsiteltävät 

henkilötiedot ja säilytysajat:  

- Organisaatioihin liitetyt yhteyshenkilöt em. organisaatioissa (nimi, 

sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike).  
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- Tietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloaika sekä pääosin 

sopimusvelvoitteiden mukaan määräytyvä ajanjakso sopimuksen 

voimassaolon päättymisen jälkeen. 

 

Yksityishenkilöiden osalta käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysajat: 

- Yksityishenkilön nimi, yhteystiedot ja muut perustiedot. 

- Opiskelijanumero, syntymäaika (poikkeuksellisesti jos tarpeen 

sopimuskumppanin identifioimiseksi). 

- Tietoja säilytetään sopimuksen voimassaoloaika sekä pääosin 

sopimusvelvoitteiden mukaan määräytyvä ajanjakso sopimuksen 

voimassaolon päättymisen jälkeen. 

 Säilytysajat määräytyvät AMK:n arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot on saatu sopimuskumppanilta tai rekisteröidyltä. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle) 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Tietojen suojauksen periaatteet 

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta 

tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla. 

Tietojen säilytyksessä, arkistoinnissa ja hävittämisessä noudatetaan arkiston-

muodostussuunnitelmaa sekä Arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia 

säännöksiä ja määräyksiä. 

Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämät palvelimet sijaitsevat suojatuissa ja 

valvotuissa tiloissa.  
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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.  

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. 


