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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen teknillinen yliopisto
Viestintä ja kumppanuudet

TTY-säätiö
PL 527, 33101 Tampere
Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere
Puh.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Y-tunnus 2286106-3
Soile Harjala
puh. 040 8490 200
sähköposti: soile.harjala@tut.fi

3. Tietosuojavastaava

Lakimies Olli Repo
olli.repo@tut.fi
050 447 8340

4. Rekisterin nimi

Alumni-uutiskirjeen tilaajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyperuste:
☒ Suostumus
☐ Sopimus
☐ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☒ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Jos käsittelyperusteena on suostumus, kuvaus siitä, miten suostumuksen voi
peruuttaa: uutiskirjeen vastaanottajalla on mahdollisuus peruuttaa tilaus.

6. Rekisterin tietosisältö

Postiosoite
PL 527
33101 Tampere

Tilaajien yhteystiedot ja uutiskirjeen kieli.
Lisäksi alumni voi käyttöliittymän kautta antaa itse seuraavat tiedot:
syntymäaika, osoite, sukupuoli, aiempi sukunimi, kansallisuus sekä tutkintojen
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aloitus- ja valmistumisvuodet. Hän voi myös halutessaan kertoa kiinnostuksen
kohteistaan, asiantuntemuksestaan ja yhteistyöhaluistaan.
Lomakkeella voi tilata täydennyskoulutuksen uutiskirjeen ja liittyä TTY Alumni
ry:n jäseneksi. Alumni voi osoittaa kiinnostustaan yrittäjäalumnitoimintaan tai
oman opiskelualansa alumnitoimintaan, jolloin alumnin nimi ja sähköpostiosoite
välitetään kyseiseen kiltaan tai opiskelualan alumniyhdistykseen.
Yliopistolla on oikeus päivittää alumnin tietoja.
7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilöt itse, opiskelijarekisteri. Kumppanuudet selvittää rekisterissä olevien
yhteystietoja väestörekisteristä, mikäli esim. osoitetieto on vanhentunut.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset:
Alumnin toiveiden mukaan yhteystiedot esim. kiltaan.
Rekisterin tietoja siirretään TTY:n CRM-tietokantaan, jota voivat käyttää vain
henkilöt, joille on myönnetty käyttäjätunnus.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: tietokannan rakenteeseen liittyvää kehittämistä hankitaan järjestelmän toimittajalta.

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään
EU:n tai ETA-alueen
ulkopuolelle, kuvaus
käytettävistä suojatoimista

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:
Kuvaus käytettävistä suojatoimista:

A manuaalinen aineisto
10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.
B sähköisesti käsiteltävät tiedot

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Postiosoite
PL 527
33101 Tampere

Säilyttämisaika toistaiseksi.
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12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai
profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi
mukaan lukien:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Postiosoite
PL 527
33101 Tampere

-

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-

Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-

Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-

Vastustamisoikeus
Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä.

-

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

-

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen
asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä
on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.
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Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.
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