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Tietosuojailmoitus: kohde
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
Johanna Stenroos-Vuorio, johanna.stenroos-vuorio@turkuamk.fi
Kirsi Kankaanranta, kirsi.kankaanranta@turkuamk.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jaani Kuusela, tietosuojavastaava (Turun AMK),
puhelinnumero: 044 907 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
Henkilötietoja kerätään Tradenomikoulutuksen päivien järjestämiseen Turun AMK:ssa.
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste on henkilötietojen käsittelylle rekisteröidyn suostumus. (EU
679/2016 6.1 a) ja (EU 679/2016 6.1 b)
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat
Käsiteltäviä tietoja ovat Etunimi, Sukunimi, Sähköposti, Matkapuhelinnumero,
Yritys/organisaatio, Ilmoittaudun kampuskierrokselle, Ruoka-aineallergiat ja
hyväksyntä kuvien käyttöön tapahtumauutisoinnissa Turun AMK:n wwwsivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Henkilötiedoista säilytetään Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja
Yritys/organisaatio vuoden ajan. Sähköpostiosoite voidaan antaa seuraavalle
Tradenomikoulutuksen järjestäjälle.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on saatu suoraan rekisteröidyltä henkilöltä. Tapahtumaan
rekisteröityminen on vapaaehtoista.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja vastaanottaa Turun ammattikorkeakoulun tapahtuman
järjestäjät sekä laskutuksen osalta Lyyti ja AMK:n taloushallinto.
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.
Tietoja säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten,
ettei niitä voi vahingossa hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin
laittomasti käsitellä. Tiedot poistetaan Lyyti –järjestelmästä, kun tiedot on
kerätty.

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

TIETOSUOJAILMOITUS
8.6.2021

3 (3)

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.
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