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Rekisterinpitäjä, 
yhteyshenkilö ja 
rekisterin 
vastuuhenkilö  

 
Aalto-korkeakoulusäätiö sr 
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO 
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo 
Puhelinvaihde:  09 47001 
 
Yhteyshenkilö ja rekisterin vastuuhenkilö 
Aalto Space Solution Owner 
aaltospace@aalto.fi  
 

 
Tietosuojavastaava 
ja yhteystiedot 

 
Aalto-yliopiston tietosuojavastaavana toimii Jari Söderström. 
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO 
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo 
Puhelinvaihde:  09 47001 
Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi 
 

 
Rekisterin pitämisen 
tarkoitus ja 
henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperuste 
 

 
Aalto Space on palvelu, joka auttaa edistämään Aalto-yliopiston 
kampuksen ja sen tilojen käyttöä niin, että kaikille kampuksen käyttäjille 
voidaan tarjota saumaton ja turvallinen tilojen ja palvelujen varaaminen 
ja käyttö. Aalto Space tarjoaa myös monipuolisen navigointi- ja 
hätäviestintätoiminnallisuudet. 
 
Tarjottaessa yllä mainittua palvelua, seurataan myös aktiivisten ja 
rekisteröityneiden käyttäjien lukumäärää tutkimustarkoituksessa. Mikäli 
palvelun väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan yhteystiedot hakea 
väärinkäytöksestä epäillylle käyttäjälle yhteydenottoa ja mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä varten. 
 
Turvallisuuden takaamiseksi rekisterin käytössä Aalto on sitoutunut 
noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön 
vaatimuksia. 
 
Tietoja käsitellään käyttäjän suostumuksen perusteella. 
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A: Henkilötietoja 
kerätään suoraan 
rekisteröidyltä 

 
Kyllä 

 
 

B: Henkilötietoja 
kerätään muualta 
kuin rekisteröidyltä 

 
 

Ei   
 
 

 
Rekisterin 
tietosisältö (kuvaus 
rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötieto-
ryhmistä) 

 
Rekisterissä käsitellään seuraavia tarpeellisia henkilötietoja:  

- käyttäjän puhelinnumero,  
- aika milloin viimeksi käyttänyt sovellusta,  
- aika milloin aloittanut käytön,  
- aika milloin viimeksi nähty iOS- ja/tai Android-laitteella, 
- iOS- ja/tai Android-laitteiden käyttökertojen lukumäärä, 
- käytetty iOS- ja/tai Android-laite. 

 
 

 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 
(= luovutukset) 
 

 
Tietoja käsittelevät vain ne Aalto yliopiston työntekijät tai Aallon 
toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on oikeus 
henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia ovat palvelun kehityskumppani ja 
suunnittelija. 
 
 
 
 

 
Tietojen siirrot 
kolmansiin maihin  

 
Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos 
henkilötietoa siirretään EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) 
ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen 
mukaista tietosuojaa. Henkilötiedon siirtäminen EU:n ja EEA-alueen 
ulkopuolelle suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. 
 
Käyttäjärekisterinä toimii teknisesti Intercom-palvelu, joka hyödyntää 
Amazon Web Services -pilvialustaa (kts. https://www.intercom.com/se-
curity). 
 
 

 
Henkilötietojen 
säilytysaika / 
määrittämiskriteerit 

 
Henkilötietoja säilytetään aktiivisena 6 kuukautta rekisteröitymisestä tai 
viimeisestä käyttökerrasta. Käyttäjän erikseen pyytäessä, häntä koskevat 
tiedot poistetaan rekisteristä pysyvästi 30 päivän sisällä pyynnön 
vastaanottamisesta.  
 
Tietojen poistamiseksi käyttäjän tulee toimittaa sähköpostiviesti 
osoitteeseen aaltospace@aalto.fi, otsikolla ”Aalto Space -
käyttäjärekisteritiedot” (tai englanniksi ”Aalto Space user register data”).  
 
Sähköpostiviestissä käyttäjän tulee ilmoittaa toimenpidepyyntönsä ja 
puhelinnumeronsa, jonka mukaiset käyttäjätiedot halutaan poistaa. 

https://www.intercom.com/security
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Tarvittaessa Aalto-yliopistolla on oikeus tarkastaa puhelinnumeron 
oikeellisuus olemalla yhteydessä annettuun puhelinnumeroon. 
 

 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee 
osoittaa sähköpostiosoitteeseen aaltospace@aalto.fi otsikolla ”Aalto 
Space -käyttäjärekisteritiedot” (tai englanniksi ”Aalto Space user register 
data”).  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Rekisteröity voi vaatia tiedon korjaamista ottamalla 
yhteyttä vastaavasti kuin tarkastuspyynnöissä.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa yliopiston tietosuojaan liittyvä 
toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun toimiston arvioitavaksi 
(tietosuoja(at)om.fi  
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