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Henkilötietojen käsittely Turun AMK:n
ilmoituskanavatoiminnassa
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
Ulla-Maija Lakka, talousjohtaja
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
Käsittelemme Turun ammattikorkeakoulun ilmoituskanavalla lähetettyjä ja
kanavalla vastaanotettuja tietoja ilmoitusten tarkoittamien
väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi ja ilmoituksiin vastaamiseksi.
Väärinkäytösepäilyn selvittäminen saattaa edellyttää henkilöiden kuulemista,
kuulemisten/selvitysten dokumentointia, päätöksiä selvityksen johdosta
tehtävistä toimenpiteistä. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta
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jäljempänä yksilöidyn direktiivin (EU 2019/1937) asettamat velvoitteet
väärinkäytösepäilyjen selvittämisestä voidaan täyttää.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (Tietosuoja-asetus
6 artikla, 1 kohta, c alakohta). Velvoitteesta säädetään unionin oikeuden
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetussa Euroopan unionin
direktiivissä (EU 2019/1937) sekä valmisteilla olevassa
ilmoittajiensuojelulaissa, jolla direktiivi pannaan kansallisesti täytäntöön.
Ilmoittava henkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä ja siten, että ilmoitus ei
sisällä häntä itseään koskevia suoria tunnistetietoja, kuten osoitetietoja tms.
Mikäli ilmoituksen tekijä poikkeuksellisesti jättää esimerkiksi omat
yhteystietonsa ilmoituslomakkeeseen, henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn suostumukseen (Tietosuoja-asetus 6 artikla, 1 kohta, a)
alakohta).
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat
Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat:
•

ilmoitusten käsittelijöiden etunimet, sukunimet, sähköposti, julkinen nimi
ja käyttäjätunnus

•

ilmoitusten jättäjien ei tarvitse ilmoittaa nimitietoja tai muita suoria
tunnistetietoja, mutta ilmoittajat saattavat itse sisällyttää osaksi
ilmoitusta omia, toisen henkilön/henkilöiden tietoja osana kirjallista
ilmoitusta tai liitetiedostojen metatietojen avulla.

•

väärinkäytösepäilyä selvitettäessä voidaan kuulla henkilöitä, jotka ovat
olleet osallistuneet väärinkäytösepäilyn tarkoittamaan toimintaan

•

käsiteltäviä henkilötietoja ovat lähtökohtaisesti etu- ja sukunimet sekä
yhteystiedot. Ilmoitettu väärinkäytösepäily saattaa edellyttää myös
muiden henkilötietojen käsittelyä.
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Henkilötietoja säilytys:
•

ilmoitukset poistetaan ilmoituskanavapalvelusta tietoturvallisesti yhden
vuoden säilytysajan jälkeen, jonka jälkeen ilmoitusta säilytetään
korkeakoulun asianhallintajärjestelmässä.

•

Jos tallennetuille tiedoille ei ole lakisääteistä säilytysaikaa, säilytysajat
ilmoituksille ja ilmoituksen käsittelyssä syntyneille tiedoille määritellään
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etujen, oikeuksien,
velvollisuuksien ja oikeusturvan toteuttamisen ja todentamisen;
vahingonkorvausoikeudelliset vanhentumisaikojen ja rikosoikeudellisten
vanhentumisaikojen perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet
•

Ilmoittajan henkilötiedot saadaan ilmoittajalta, mikäli hän ne ilmoittaa

•

kolmatta koskevat henkilötiedot saadaan ilmoittajalta ja niitä
mahdollisesti täydentävät yhteystiedot rekisterinpitäjän tiedostoista,
mikäli kyse on Turun AMK:n henkilöstöstä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja vastaanottaa viranomainen, mikäli ilmoitus edellyttää
väärinkäytösepäilyn ilmoittamista viranomaiselle, mahdollisesti AMK:n hallitus,
esihenkilöt, henkilöstöhallinto ja asianosaiset.
Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle)
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
Tietojen suojauksen periaatteet
Tietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjän nimeämillä ilmoituskanavan
käsittelijöillä. Ilmoituksiin annettavien vastausten edellyttäessä valmistelua se
tapahtuu kanavan ulkopuolella, jolloin tietoihin pääsevät valmistelijoiksi
nimetyt henkilöt. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja käyttöoikeuksilla.
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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.

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

