
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
1.12.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Osoite 

Joukahaisenkatu 3 A, 
20520 Turku 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelinvaihde: (02) 263 350 
www.turkuamk.fi  

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Andreas Iivonen 
Osoite 

Joukahaisenkatu 3 A 

20520 Turku 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelinvaihde: (02) 263 350 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Hakijan ja opiskelijan sähköinen asiointijärjestelmä 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on Turun ammattikorkeakoulun hakijoiden ja opiskelijoiden asioiden 
hoito: 

• hakijan liitteiden palautus 

• muu opiskelijavalintaan liittyvä asiointi 

• tutkintotodistushakemus 

• opinto-oikeuteen liittyvät hakemukset 

 

Tietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoululakiin 932/2014, pykäliin § 25,27, 28, 28 a 

30, 32 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

• etunimi  

• sukunimi  

• henkilötunnus  

• syntymäaika  

• opiskelijanumero 

• hakemusnumero 

• osoite 

• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero  

• saapumisryhmä 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan lomakkeen täyttäjän itse täyttämistä tiedoista tai aikaisemmin 
ammattikorkeakoululle toimittamistaan opiskelijahallintajärjestelmään tallennetuista tiedoista. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta Turun ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. 

Yhteishaun Opintopolku järjestelmään viedään vain tieto liitteiden saapumisesta ja tarkistuksesta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Mahdollinen manuaalinen arkistointi (paperimuodossa) hoidetaan Turun ammattikorkeakoulun 
arkistointiohjeiden mukaisesti. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Turun ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on 
luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intranetissa (Messi). Tietoturvaohjeistuksesta on lyhyt 
kooste myös julkisilla www-sivuilla. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

- Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 

- Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. 

- Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. 

- Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. 

- Lisätietoja tarkastusoikeudesta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: 
http://www.tietosuoja.fi/1676.htm 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista. 

- Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle. 

- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. 

- Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi. 

- Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta. 

- Lisätietoja oikeudesta saada tietonsa korjatuksi Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: 
http://www.tietosuoja.fi/1677.htm 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


