
 TIETOSUOJAILMOITUS 1 (4) 

 6.5.2021 

 
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction 

Talk.turkuamk.fi-sivuston tietosuoja 

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

artikloihin 13 ja 14. Tämä ilmoitus koskee Turun ammattikorkeakoulun Talk-

verkkolehteä (talk.turkuamk.fi) ja sen kävijöiden ja käyttäjien tietoja, joita siinä 

kerätään ja käsitellään.  

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 

Satu Haapala, viestintävastaava, satu.haapala@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-verkkolehteä voi lukea kuka tahansa eikä lukeminen edellytä 

rekisteröitymistä. Muilta osin käsittelemme henkilötietoja seuraavilla tavoilla: 

Talk-verkkolehden tilaus 

mailto:viestinta@turkuamk.fi
mailto:satu.haapala@turkuamk.fi


 TIETOSUOJAILMOITUS 2 (4) 

 6.5.2021 

 
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction 

Voit tilata Talk-verkkolehden sähköpostiisi. Käytämme sähköpostiosoitettasi 

vain lähettääksemme sinulle Talk-verkkolehden uusimmat artikkelit 

sähköpostiisi. Voit milloin tahansa peruuttaa tilauksen sähköpostin yhteydessä 

olevalla peruutuslinkillä. Sähköpostiosoitteesi poistuu Talk-lehden 

tilaajarekisteristä automaattisesti, jos peruutat tilauksen.  

Artikkelien kommentointi 

Voit kommentoida sivustolla olevia artikkeleita. Antamasi nimitiedot näkyvät 

kommentin yhteydessä. Käytämme kommenteissa olevaa 

sähköpostiosoitettasi yhteydenottoihin vain silloin, kun meidän pitää jostain 

syystä jättää kommenttisi julkaisematta. Sähköpostiosoitetta ei käytetä 

markkinointiin. 

Yhteydenottolomake 

Voit lähettää meille viestin yhteydenottolomakkeella. Kysymme 

sähköpostiosoitettasi, jotta voimme vastata sinulle lähettämääsi 

yhteydenottopyyntöön. Yhteydenottolomakkeen tiedot välittyvät Talk-

verkkolehdestä vastaaville tahoille Turun AMK:ssa. Yhteydenottolomakkeen 

tiedot tallentuvat Turun AMK:n palvelimelle. 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. 

Käyttäjätietoja voidaan käyttää verkkosivuston tekniseen ja sisällölliseen 

kehittämiseen. Ensisijaisena tarkoituksena on parantaa sivujemme palveluja. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste lehden tilausten ja kommentoinnin 

osalta perustuu sopimukseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

tilastointisovelluksen ja kävijäseurannan osalta on tietosuoja-asetus, 6 artikla, 

1 kohta f alakohta: oikeutettu etu. 
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Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat lehden tilaajat, artikkelien kommentoijat 

sekä yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä ottavat. Tarkemmat tiedot 

kohdassa Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.  

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Verkkosivustolla voidaan käyttää seuraavien palveluiden evästeitä: Google 

Analytics sekä yhteisöliitännäisiä sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, kuten 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja Youtube.   

Yhteisöpalveluiden liitännäiset saattavat kerätä tietoa kävijän vierailusta 

yhteisöpalvelun omien käyttö- ja tietosuojaehtojen mukaisesti. Kolmansien 

osapuolten sovelluksiin sovelletaan näiden palveluiden omia käyttö- ja 

tietosuojaehtoja.  

Osa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista voivat sijaita 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 

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö, ja sitä kautta anonyymien 

seurantietojen käyttö, estämällä evästeiden tallentumisen selaimen 

asetuksista.  Evästeiden tallennuksen estäminen saattaa vaikuttaa 

verkkosivuston toiminnallisuuksiin.  

Sivustollamme ollaan ottamassa käyttöön kevään 2021 aikana evästeiden 

hallintapalvelu, jossa käyttäjä voi itse sallia verkkosivuston käytön kannalta 

vain välttämättömät evästeet, valitut tai kaikki evästeet. Rekisteröidyllä on 

tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus: 

− saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen 

säädettyä poikkeusta 
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− 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, jos katsot, 

että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu 

tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 


