TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14
Laatimispäivä

17.10.2018
29.6.2021 päivitetty
1.
Rekisterinpitäjä

Nimi

Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu
Aalto-korkeakoulusäätiö sr.
Otakaari 24
00076 AALTO, Finland
+358 9 47001

2.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Y-tunnus 2228357-4
Nimi

Tanja Makkonen
Osoite

Ulkoiset suhteet, Ura- ja rekrytointipalvelut
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
PL 21210
00076 AALTO
tanja.makkonen@aalto.fi
3.
Anni Tuomela
Tietosuojavastaava tietosuojavastaava@aalto.fi, dpo@aalto.fi
4.
1 v sijoittumisseurantarekisteri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun maisteritutkinnon
Rekisterin nimi
suorittaneille.
5.
Sijoittumisseurantakyselyn tarkoituksena on seurata Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta
Henkilötietojen
valmistuneiden työuran alkuvaiheita ja työmarkkinatilannetta (ylemmän korkeakoulututkinnon
käsittelyn tarkoitus suorittaneiden osalta) ja hyödyntää seurannassa saatua tietoa korkeakoulutuksen
sekä käsittelyn
kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa sekä tarjota opintoja suunnitteleville, opiskelijoille ja
oikeusperuste
valmistuneille tietoa omien opintojen ja uran suunnittelua varten.
Kyselylomakkeella kysytään vastaajan sähköpostiosoite, jos vastaaja haluaa osallistua
vastaajien ja yhteystietonsa antaneiden kesken suoritettavaan arvontaan. Arvontaa varten
kyselylomakkeella annetut sähköpostiosoitteet säilytetään, kunnes arvonta on suoritettu.
Sähköpostiosoitteita ei yhdistetä yksittäisiin vastauksiin eikä käytetä muuhun kuin arvontaan
liittyvään viestintään.
Käsittelyperuste: yleinen etu tai julkisen vallan käyttö tilastointitarkoitukseen yliopistolain
(2009/558, 2 §; 87 §) mukaisen tehtävän suorittamiseksi.
6.
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sijoittumisseurantakyselyn kohderyhmän (vastaajajoukon) suorat
tunniste-, ja taustatiedot:
-opiskelijanumero, nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite
-yliopisto, valmistumisvuosi, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus, äidinkieli, opintojen kesto,
koulutusala, koulutusohjelma, tutkinnon taso, valintavuosi ja kandidaattiohjelma
Sijoittumisseurantakyselyyn vastanneiden osalta kyseiset tiedot täydennetään heidän
antamilla tiedollaan koskien heidän työelämään sijoittumisestaan, työllistymisen laatuun
liittyviä tekijöitä ja valmistuneiden tyytyväisyyttä opintoihin työelämän näkökulmasta.
Vastaajan suoraa tunnistetietoa käytetään ainoastaan kyselyn lähettämisen yhteydessä ja
em. taustatietojen yhdistämiseen.

7.
Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki vastaajajoukon taustatiedot ja suorat tunnistetiedot poimitaan Aalto-yliopiston
opiskelijatietojärjestelmistä. Sähköpostiosoite hankitaan Aalto-yliopiston alumnitietokannasta.
Vastaustiedot saadaan suoraan kyselyyn vastanneiden vastauksista. Vastaajat vastaavat
kyselyyn sähköisellä lomakkeella, jonka on tehnyt Tampereen yliopiston tilastollinen
tutkimuspalvelu TUPA. Kysely lähtee vain sähköpostitse ja lähetys tapahtuu Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun ulkoisista suhteista.

8.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
Tietojen
☐ Ei
säännönmukaiset
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
luovutukset ja
vastaanottajaryhmät
Rekisteriä ilman suoria tunnistetietoja (opiskelunumero, nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite)
käsittelevät rekisterinpitäjän toimeksiannosta Tampereen yliopiston tilastollinen
tutkimuspalvelu TUPA. Sijoittumisseurantakyselyssä vastaajien taustatiedot ilman vastaajia
koskevia suoria tunnistetietoja on luovutettu Tampereen yliopiston tilastolliselle
tutkimuspalvelu TUPAlle, joka vastaanottaa sähköisellä lomakkeella tulleet vastaukset ja
tekee aineiston käsittelyn.

9.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

10.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tulokset raportoidaan aina siten, ettei yksittäisen vastaajan antamaa palautetta voida
tunnistaa.
Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:
Tiedot säilytetään suojatuilla verkkopalvelimilla sekä TUPAn työkoneilla datan käsittelyn ajan
suljetuissa tiloissa. Aineiston käsittelystä vastaavilla henkilöillä on henkilökohtainen tunnus ja
salasana, joilla palvelimelle pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat voimassa työsuhteen ajan.
Vastaajan yksilöivää tietoa säilytetään rekisterissä tietojen yhdistämiseen saakka, jonka
jälkeen tieto tuhotaan.

11.
Henkilötietojen
Vastaajan yksilöinnin mahdollistavaa suoraa tunnistetietoa säilytetään rekisterissä kyselyn
säilyttämisaika tai käynnissäoloajan aineiston käsittelyyn saakka. Tämän jälkeen suoran tunnistetiedon
säilyttämisajan
sisältävä tausta-aineisto tuhotaan.
määrittämiskriteerit
Niiden osalta, jotka ovat itse antaneet sähköpostiosoitteensa kyselylomakkeella,
sähköpostiosoite tuhotaan sen jälkeen, kun arvonta vastaajapalkinnoista on suoritettu.
12.
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:
Tieto automaattisen ☒ Ei
päätöksenteon tai ☐ Kyllä, mihin:
profiloinnin
olemassaolosta
sekä tieto käsittelyn
logiikasta ja
merkityksestä
rekisteröidylle

13.
Muut henkilötietojen Tietoja käytetään tilastollisia tarkoituksia varten. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen
käsittelyyn liittyvät (EU 2016/679) nojalla oikeus tietojensa tarkastamiseen, oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen,
oikeudet
käsittelyn vastustamiseen ja oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.
Kansallisen tietosuojalain tullessa voimaan näitä oikeuksia voidaan rajoittaa tilastollisten
aineistojen keräämisen mahdollistamiseksi (HE 9/2018).
Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä
henkilötietoja hänestä on tallennettu. Yliopisto toimittaa pyynnöstäsi tietosi sinulle
mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai
tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta.
Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella
kuukaudella.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
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 käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin
tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, kun käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua
koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai yliopiston oikeutettu etu.
Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Aallon tietosuojavastaavaan
(tietosuojavastaava(at)aalto.fi).
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi
käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla on
oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.
Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen
käsittelijäorganisaatiota vastaan, mikäli katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei sinun
henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

