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Rekisterin pitämisen tarkoitus ja
henkilötietojen käsittelyn oikeus‐
peruste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallin‐
noida Startup Centerin ja sen kiihdyttömöasiakkaiden välisiä
sopimuksiin kuuluvia asioita.
Tietoja käsitellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta an‐
netun lain (julkisuuslaki 621/1999) ja tietosuojalainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Aalto Start‐Up Center toteuttaa kiihdyttämöpalveluita, jossa
asiakastietoja kerätään kiihdyttämösopimuksen tekemiseksi,
sopimuksen hallinnoimiseksi ja sopimuksen tulessa voimaan
sen toteuttamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen
täytäntöön paneminen ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

A: Henkilötietoja kerätään suo‐
raan rekisteröidyltä

Kyllä

B: Henkilötietoja kerätään muu‐
alta kuin rekisteröidyltä

Ei

Rekisterin tietosisältö (kuvaus re‐
kisteröityjen ryhmistä ja henkilö‐
tieto‐ryhmistä)

Rekisterissä käsitellään seuraavia tarpeellisia henkilötietoja,
jotka sisältävät, mutta eivät rajoitu seuraaviin:
Yrityksen nimi
Yrityksen ja tiimin jäsenten nimet
Sähköpostiosoitteet
Puhelinnumerot
Osoitteet
Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimuksen päättymisaika

Henkilötietojen vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät (= luovutuk‐
set)

Tietoja käsittelevät vain ne Aalto yliopiston työntekijät tai
Aallon toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on
oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
Yhteystiedot luovutetaan säännönmukaisesti Aalto‐yliopiston
alumni‐ ja kumppanuusrekisteriin (CRM).

Tietojen siirrot kolmansiin maihin

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huo‐
lellisuutta, jos henkilötietoa siirretään EU:n ja European
Economic Area ‐alueen (EEA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät
tarjoa EU:n tietosuoja‐asetuksen mukaista tietosuojaa. Henki‐
lötiedon siirtäminen EU:n ja EEA‐alueen ulkopuolelle suorite‐
taan tietosuoja‐asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika / mää‐
rittämiskriteerit

Järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen sekä manuaalisen
aineiston säilytysajat perustuvat lakiin ja Aalto‐yliopiston tie‐
donohjaussuunnitelmaan.
Henkilötietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelman mukai‐
sesti asiakassuhteen (sopimuksen) voimassaoloajan sekä vä‐
hintään kuusi (6) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen
tai hankerahoittajan edellyttämän pidemmän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastuspyyntö
tulee osoittaa startupcenter@aalto.fi. Rekisteröidyllä on oi‐
keus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaa‐
mista. Rekisteröity voi vaatia tiedon korjaamista ottamalla yh‐
teyttä startupcenter@aalto.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa yliopiston tietosuojaan liit‐
tyvä toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun toimis‐
ton arvioitavaksi tietosuoja(at)om.fi
https://datarequest.aalto.fi/fi‐FI/

