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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

Henkilötietojen ensisijainen käsittelytarkoitus on kansainvälisen
liikkuvuustoiminnan (myöhemmin kv-toiminta) mahdollistaminen
korkeakoulujen välillä sekä kv-toiminnan tilastointi ja raportointi. Lisäksi tietoja
käytetään viestintään, yhteistyösuhteiden hallintaan sekä kv-vaihdossa olevien
turvallisuuden varmistamiseen.
Kv-tapahtumien osalta tietoja käsitellään tapahtuman järjestämiseksi ja siitä
viestimiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on AMK:n tai kolmannen osapuolen
oikeutettujen etujen toteuttaminen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, f
alakohta). Oikeutettu etu on asianmukaisen ja turvallisen kv-vaihdon
mahdollistaminen ja lakisääteisten raportointivelvoitteiden täyttäminen.
Lisäksi Turun AMK:lla on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja tapahtuman
järjestämiseksi ja siitä viestimiseksi.

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Opettaja- ja henkilöstövaihtoon liittyviä ja tapahtumien osallistumistietoja sekä
liikkuvuustilastoja säilytetään pysyvästi. KV-apurahojen maksatukseen liittyvät
tiedot säilytetään 10v. Tapahtumien osalta kaikki muut paitsi
liikkuvuustilastoinnissa tarvittavat tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet Kv-vaihtoon saapuvat ilmoittavat tietonsa itse erillisellä, tähän tarkoitukseen
tehdyllä lomakkeella. Kv-vaihtoon lähtevien tiedot kerätään useasta eri
lähteestä; osan tiedoista henkilö kirjaa itse esim. matka-anomuslomakkeeseen,
HR- tietojärjestelmään tai Erasmus-vaihtojen hakulomakkeeseen. Tilastointiin
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tarvittavia lisätietoja kerätään myös Intranetin henkilökorteista ja HRtietojärjestelmästä.
Kv-tapahtumiin liittyvät tiedot kerätään osallistujalta itseltään.
Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Kv-toiminnan tietoja toimitetaan Opetushallitukselle, Opetus- ja
kulttuuriministeriöille ja Euroopan Unionille, tai muulle toiminnan rahoittajalle
sekä laissa määritetylle taholle, heidän määrittelemillä tavoilla. Tietojen toimitus
perustuu lakiin ja kv-toiminnan rahoittajan sääntöihin.
AMK:n sisällä tietoja toimitetaan niille, jotka työtehtäviensä puolesta tietoja
tarvitsevat. Näitä ovat esimerkiksi kv-vaihtoon saapuvien kontaktihenkilöt, kvkoordinaattorit ja tapahtumien järjestämisestä vastaavat tahot.

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

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos kvvaihto kohdistuu EU:n tai ETA:n ulkopuoliseen kohteeseen, voidaan vaihtojen
järjestelyyn tarvittavia tietoja siirtää tapauskohtaisesti.

Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

Käyttöoikeudet tietoihin ovat vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtäviensä puolesta. Tietoja käsitellään tapauskohtaisesti eri
tietojärjestelmissä, jotka voivat olla Turun AMK:n tai toisen tahon ylläpitämiä.
Pääsääntönä on suojata järjestelmät hallinnollisin ja teknisin keinoin niin, että
tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan varmistaa. Kun toinen
osapuoli käsittelee henkilötietoja AMK:n lukuun (esim. ylläpitää
tietojärjestelmiä), tehdään lisäksi erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

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.
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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.

