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AMKista uralle – uraseurantatiedot hankkeen projektipäällikkö 

Tietosuojavastaava

n 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 ja 

oikeusperuste 

Yritykset: Käsittelemme yritysten ja niihin liitettyjen henkilöiden yhteystietoja 

uutiskirjeiden lähettämiseksi. Yritykseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn 

perusteena on oikeutettu etu. Tapauskohtaisesti voimme tehdä yritysten kanssa 

sopimuksia, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen.  

 

Yksityishenkilöihin liittyvien henkilötietojen käsittely: Käsittelemme tietojasi, jos 

olet tilannut uutiskirjeitämme tai jos olet ilmaissut kiinnostuksesi vastaanottaa 

hankkeen viestintää koskevaa tietoa. Yksityishenkilöiden osalta henkilötietojen 

käsittely perustuu suostumukseen. 

 

Henkilötietojen 

käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on AMK:n tai kolmannen osapuolen 

oikeutettujen etujen toteuttaminen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 1 kohta, f 

alakohta). 

Käsiteltävät 

henkilötietoryhmät ja 

henkilötietojen 

säilytysajat 

Yritysten osalta käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysajat:  

• Yrityksen nimi, sähköpostiosoite  

• Yrityksiin liitetyt yhteyshenkilöt em. organisaatioissa (nimi, sähköposti,  

tehtävänimike).  

  

Mikäli yritykseen liitetty yhteyshenkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, 

poistetaan hänet postituslistalta.  

 

Yksityishenkilöiden osalta käsiteltävät henkilötiedot ja säilytysajat:  

mailto:kirjaamo@turkuamk.fi
mailto:tietosuoja@turkuamk.fi


TIETOSUOJAILMOITUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 

22.10.2020 

 

nimi, sähköposti, titteli/tehtävänimike, organisaatio. 

Mikäli yksityishenkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, poistetaan hänet 

postituslistalta. 

 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Uutiskirjeen tilaajaksi liittyvien tiedot kerätään osallistujalta itseltään. 

Henkilötietojen 

vastaanottajat tai 

vastaanottajaryhmät 

Hankkeen sisällä tietoja toimitetaan niille, jotka uutiskirjettä lähettäessä 

tietoja tarvitsevat.  

Henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä, joiden teknisestä ylläpidosta 

vastaa seuraavat tahot:  

Microsoft  

Mailchimp 

 

Olennaiset tiedot 

henkilötietojen siirrosta 

kolmansiin maihin (EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle) 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Henkilötietojen suojauksen 

periaatteet 

Käyttöoikeudet uutiskirjeen tilaajalistaan on vain niillä henkilöillä, jotka 

tarvitsevat tietoja tilaisuuden järjestelyihin.  

Tilaajien tiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään Turun 

ammattikorkeakoululun webropol (EVENT) järjestelmässä. 

 

Webropol –kyselyohjelmistio suojaa yhteystiedot hallinnollisin ja teknisin 

keinoin niin, että tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan 

varmistaa.  Webropolin ja Turun AMK:n välillä on erillinen sopimus 

henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisteröidyn oikeudet ja 

velvollisuudet 

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit 

pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai 

puutteellisiin tietoihin. 

Voit pyytää yhteystietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista.  

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja. 

 Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin 

liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on 

myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen 

tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa. 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. 

Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 

 


