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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

10.7.2017

Nimi

Turun ammattikorkeakoulu Oy
Osoite

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

(02) 263 350 (vaihde)
Nimi
2
Anttonen, kirjastonjohtaja
Yhteyshenki- Marja
Osoite
lö rekisteriä Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 050 598 5801
marja.anttonen@turkuamk.fi tai julkaisutiedonkeruu@turkuamk.fi
3
Turun ammattikorkeakoulun julkaisurekisteri
Rekisterin
nimi
4
Julkaisurekisteriin tallennetaan tiedot Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemistä
Henkilötieto- julkaisuista ja taiteellisesta toiminnasta.
jen käsittelyn
tarkoitus
Tietoja kerätään Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruuta ja Turun AMK:n sisäistä
raportointia varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

Henkilötiedot:
- julkaisun tekijän nimi
- tekijän tulosalue ja perusyksikkö Turun AMK:ssa
Muut tiedot:
- julkaisun bibliografiset tiedot
- OKM:n julkaisutyyppi ja tieteenalaluokitus
- Turun AMK:n tutkimusryhmä

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Julkaisun tekijän ilmoituksella lomakkeen tai sähköpostin kautta
Julkaisutoiminta ilmoittaa Turun AMK:n omien sarjajulkaisujen tiedot
Tekijän tulosalue ja perusyksikkö saadaan henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä
Lisäksi tietoja saadaan ja tarkistetaan julkaisukanavista ja Julkaisufoorumi-tietojärjestelmästä
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Julkaisujen tiedot raportoidaan OKM:n valtakunnalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun, josta
julkaisutiedot siirtyvät avoimesti käytettävään Juuli-julkaisutietoportaaliin. Julkaisutiedot ovat
hyödynnettävissä VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen hakuja raportointiprosesseissa sekä Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen Suomen
tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin.
Turun AMK:n sisäiseen raportointiin ilmoitetaan lukumäärätiedot tulosalueiden julkaisuista Turun
AMK:n intranetissa.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan EU:n sisällä. Julkinen julkaisurekisteri on avoimesti luettavissa www-selaimella
myös EU:n ulkopuolella.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Järjestelmään ei liity manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Julkaisurekisterijärjestelmä ja palvelinlaitteisto on ulkopuolisen ohjelmistotoimittajan ylläpitämä.
Lomakkeella kerättävät tiedot tallentuvat suoraan julkaisurekisteriin ja tiedoista lähtee
sähköpostiviesti lomakkeen täyttäjälle. Julkaisurekisterin tietojen käsittely edellyttää kirjautumista
käyttäjätunnuksilla. Tietojen käsittely on rajoitettu Turun AMK:ssa julkaisutiedonkeruuta hoitavaan
henkilökuntaan. Julkaisurekisterin julkinen puoli on avoimesti selattavissa www-selaimella.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteröity voi
tarkistaa hänestä järjestelmään tallennetut ja avoimesti internetissä näkyvät tiedot itse käyttäen
julkaisurekisterin www-käyttöliittymää. Tarkistus- ja korjauspyynnöt, jotka koskevat muita kuin
internetissä avoimesti näkyviä tietoja, osoitetaan yhteyshenkilölle.

11
Jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeviin tietoihin korjausta, mikäli
Oikeus vaatia niissä esiintyy virheitä. Pyynnöt virheiden korjaamiseksi tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle,
tiedon
joka kuittaa virheen korjatuksi. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.
korjaamista

12
Henkilötietoja ei käytetä kaupalliseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin
Muut henkilö- tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

