TIETOSUOJAILMOITUS
Päiväys

1 (5)

Tietosuojailmoitus Turun ammattikorkeakoulun hakijoille/Elomake
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
Ismo Kantola, palvelupäällikkö/Opiskelijapalvelut
Andreas Iivonen, erityisasiantuntija
Johanna Auvinen, erityisasiantuntija
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalintoihin
liittyen (mm. hakemusten ja muiden opiskelijavalintaan tarvittavien liitteiden
palautus). Pääosin hakeminen tapahtuu kansallisessa
opiskelijavalintarekisterissä, eli Opetushallituksen vastuulla olevassa
Opintopolku-palvelussa (Opintopolun tietosuojaseloste). E-Lomakkeella
kerätään valintojen jälkeen pyydettäviä täydentäviä liitteitä. Turun
ammattikorkeakoulu käyttää E-lomaketta joissakin erillishauissa (Bachelor-
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erillishaku, haku opintojen loppuun saattamiseksi, sisäiset siirtohaut) myös
hakemustietojen keräämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Hakijoiden henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi (Tietosuoja-asetus, artikla 6 mom 1 kohta c) sekä
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (Tietosuoja-asetus,
artikla 6 mom 1 kohta e) perustuen siihen, mitä ammattikorkeakoululaissa
(L932/2014) on säädetty opiskelijavalinnoista (§ 25, 27, 28, 28a, 28b).
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat
Turun ammattikorkeakoulu käsittelee vain ammattikorkeakoulun
opiskelijavalintojen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat hakijan henkilötiedot (etunimet,
kutsumanimi, sukunimi, henkilötunnus/syntymäaika, sukupuoli,
oppija/hakemusnumero), osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
äidinkieli, koulusivistyskieli, asiointikieli, kansalaisuus, pohjakoulutustiedot,
hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot, ilmoittautumis- ja maksutiedot,
valintakokeen yksilöllisten järjestelyiden perustelut, sora-esteiden
selvitystiedot (AmkL 27§), ensimmäisen vuoden opiskelijan poissaolosyyn
todentavat dokumentit (AmkL 29.3§), terveystiedot (AmkL 26 §) koskien
tiettyjä sosiaali- ja terveysalan koulutuksia ammattikorkeakouluasetuksen
(1129/2014, 11 §) mukaisesti, saapumisryhmä
Henkilötietoja säilytetään lainsäädännön vaatimusten ja Turun
ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
Opiskelijavalinnan hakemuksena käytettävien E-lomakkeiden henkilötiedot
säilytetään 5 vuotta. Opintopolun hakemuksia täydentävien E-lomakkeiden
henkilötiedot säilytetään 1 vuotta. Arkaluontoisten hakijatietojen osalta
henkilötietoja säilytetään kyseisen haun muutoksenhakuajan päättymiseen
asti.
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Ammattikorkeakoululain 40.3 §:n edellyttämällä tavalla Turun
ammattikorkeakoulu on määritellyt arkaluonteisten henkilötietojen käsittelijät
(rehtorin päätös 2.3.2020 § 11). Opiskelijapalveluiden henkilöstöllä on oikeus
käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan suoraan hakija itse lomakkeelle täyttämistä tiedoista.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja siirretään Opetushallituksen ylläpitämään
opiskelijavalintarekisteriin (Opintopolku), valtakunnalliseen opiskelijaksi
ilmoittautumisen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen palveluun (OILI),
korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalintapalveluiden käyttöön sekä Peppiopintotietorekisteriin.
Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle)
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Tietojen suojauksen periaatteet
Verkko- ja palvelinlaitteet keskitetty lukittuihin tiloihin, joihin on tiukkaan rajattu
pääsy. Verkko ja palvelimet ovat suojattu asianmukaisesti.
Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjäryhmittäin. Tiedon näkyvyys ja päivitysoikeus
järjestelmään määräytyy käyttöoikeusrooleittain eri käyttäjäryhmille.
Tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttöoikeudet saaneilla. Käyttöoikeus
järjestelmään määräytyy henkilön työtehtävien tai opiskelustatuksen mukaan.
Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.
Rekisteröidyn oikeudet
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. Rekisteröity pystyy tarkastamaan Opintopolun hakemustietonsa
Oma Opintopolussa, ja tehdä niihin muokkauksia hakuaikana. Hakuajan
jälkeiset sekä E-lomaketta koskevien tietojen tiedustelut ja
korjauspyynnöt osoitetaan hakijapalveluille (hakijapalvelut@turkuamk.fi).
Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

−

vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto.

−

rajoittaa tietojensa käsittelyä

−

vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely tapahtuu yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan
käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietoja ns. oikeutetun etumme
perusteella. AMK lopettaa käsittelyn, paitsi jos voimme osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka
syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittely on
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

−

pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä
toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus

−

peruuttaa antamansa suostumus

−

henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi
tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään ilmoituksen sisältöä.
Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn
oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
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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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