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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen teknillinen yliopisto

TTY-säätiö sr
PL 527, 33101 Tampere
Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere
Puh.
Y-tunnus 2286106-3
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Jari Turunen
Puhelin: 040 826 2748
Sähköposti: jari.j.turunen@tut.fi

3. Tietosuojavastaava

dpo@tut.fi

4. Rekisterin nimi

Data-analytiikan osaamiskeskittymän sidosryhmärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Sidosryhmärekisterin tietoja käsitellään EAKR-rahoituksella toteutetun Dataanalytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan
ja vetovoimaisuuden edistäjänä -hankkeen (jäljempänä ”hanke”) yhteydessä
perustetun Data-analytiikan osaamiskeskittymän:

Postiosoite
PL 527
33101 Tampere

-

yhteistyöverkoston rakentamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen
o Yhteistyöverkoston toimintaan liittyviä tietoja käsittelemme rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Yhteistyöverkostoon kuuluvien henkilöiden ja henkilöiden edustamien organisaatioiden tietojen kerääminen on välttämätöntä verkoston toiminnan ylläpitämiseksi. Rekisteröidyn antaman palautteen
ja/tai ilmaisemien kiinnostuksen kohteiden perusteella rekisterinpitäjä voi kehittää yhteistyöverkoston toimintaa ja kohdentaa
osaamisverkoston palveluita paremmin rekisteröityjen tai näiden edustamien organisaatioiden tarpeisiin.

-

yhteistyöverkoston toimintaan liittyvään viestintään
o Yhteistyöverkoston toiminnasta ja tulevista tapahtumista tiedottamiseen tarvittavia tietoja käsittelemme rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella;
o Mikäli verkoston yhteystietoja käytetään verkoston perustehtävistä tiedottamisen lisäksi suoraan rekisteröidylle kohdistettuun
suoramarkkinoinniksi tulkittavaan toimintaan, kuten maksullisten palveluiden tai tapahtumien markkinointiin, suoramarkkinointi toteutetaan aina rekisteröidyn etukäteen antaman suostumuksen perusteella. Rekisteröidyllä on tässä tapauksessa
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o

6. Rekisterin tietosisältö

koska tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla
suostumuksen peruuttamisesta tämän ilmoituksen kohdassa 2
mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Mikäli rekisteröity toimii organisaatiossa sellaisessa tehtävässä, johon suoramarkkinoinnilla tarjottavat hyödykkeet tai
palvelut olennaisesti liittyvät, rekisteröidyn ilmoittamaan organisaatiokohtaiseen sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää
suoramarkkinoinniksi luettavia viestejä poikkeuksellisesti ilman
etukäteissuostumusta/-lupaa. Tässäkin tapauksessa rekisteröidyn edustamalla organisaatiolla on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ilmoittamalla asiasta tämän ilmoituksen kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

-

yhteistyöverkoston järjestämien tapahtumien toteuttamiseen
o yhteistyöverkoston tapahtumailmoittautumisiin liittyviä tietoja
käsittelemme tapahtuman käytännön järjestelyjen toteuttamiseksi (käsittelyperuste sopimus); rekisteröidyn suostumuksella rekisteröidyn nimi- ja organisaatiotiedot (nimi ja yritys)
voidaan jakaa muille kyseisen tapahtuman osallistujille esimerkiksi osallistujalistassa tai osaamisverkoston internet-sivuilla.

-

tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin
o osaamisverkoston rakentaminen ja toiminta perustuvat EAKRrahoituksella toteutettuun hankkeeseen. Sidosryhmärekisteriin
sisältyvää tutkimushankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi ja
vaikutuksen todentamiseksi kerättyä sekä hankkeen seurannan edellyttämää tietoa käsittelemme yleisen edun mukaisen
tutkimustehtävän perusteella. Verkoston toiminnasta kerätty
tieto tehdään mahdollisuuksien mukaan tunnisteettomaksi niin,
ettei yksittäinen rekisteröity ole aineistosta tunnistettavissa.

Yhteistyöverkoston rakentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen sekä verkoston toimintaan liittyvä viestintä
- nimitiedot,
- yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero),
- organisaatiotiedot (rekisteröidyn edustaman organisaation nimi ja rekisteröidyn asema organisaatiossa)
- rekisteröidyn toiminta verkostossa (osallistuminen tapahtumiin)
- rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet (analytiikan sovellusalueet ja osallistumisen tai yhteistyön muodot)
- rekisteröidyn ilmoittama käsitys rekisteröidyn edustaman organisaation tarpeista, toiveista ja tavoitteista
Verkoston järjestämien tapahtumien toteuttaminen
- osallistumistieto
- tieto erityisruokavaliosta
- tieto mahdollisista erityisjärjestelystä,
kuten esteettömyysvaatimuksista
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Tutkimus- ja tilastointitarkoitukset
- Hankkeen raportointiin liittyvät pöytäkirjat tai muistiot (kokouksiin osallistuvien nimitiedot)
- Hankkeen maksatukseen liittyvät tositteet (tapahtumaesitteet ja niissä
tapahtumien puhujat ja esiintyjät)

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröity itse. Rekisteröidyn ilmoittamia organisaatiokohtaisia tietoja voidaan täydentää julkisista lähteistä (kuten Kauppalehden yritystietopalvelut)
saatavilla tiedoilla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Hankkeen
raportointivelvoitteen vuoksi hankkeen rahoittajalle voidaan luovuttaa verkoston toimintaa koskevia tietoja rahoittajan edellyttämässä laajuudessa. Ennen
raportointia tiedot tehdään mahdollisuuksien mukaan tunnisteettomiksi niin,
ettei yksittäinen rekisteröity ole aineistosta tunnistettavissa.
Tapahtumiin osallistuvien henkilöiden nimi- ja organisaatiotiedot voidaan ilmoittaa muille tapahtuman osallistujille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☒ Ei
☐ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

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

Manuaalinen aineisto säilytettään hankkeelle osoitetuissa lukittavissa ja valvotuissa tiloissa.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sidosryhmärekisterin tiedot säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa rekisterinpitäjän palvelimilla sijaitsevalla verkkolevyllä. Verkkolevy on
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suojattu rekisterinpitäjän tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, ja pääsy verkkolevykansioon on vain hankkeen henkilöstöllä.

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Yhteistyöverkoston rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi kerättyjä
henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistamista tai
peruuttaa antamansa suostumuksen, ellei voimassa olevasta tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu. Tapahtumajärjestelyjen yhteydessä kerätty tieto
erityisruokavaliosta tai mahdollisista erityisjärjestelyistä säilytetään kuitenkin
ainoastaan tapahtuman kestoajan, minkä jälkeen tieto tuhotaan.
Hankkeen toiminta-aikana (2016-2018) kerätyt hankkeen toteuttamiseksi ja
raportointivelvoitteen täyttämiseksi tarpeelliset tiedot säilytetään yliopiston tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti 15 vuotta. Tiedot säilytetään mahdollisuuksien mukaan tunnisteettomina.

12. Tieto automaattiRekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin tai profiloinsen päätöksenteon tai tiin.
profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

13. Rekisteröidyn oikeudet
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Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
-

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.
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-

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.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.
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