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Tässä ilmoituksessa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (artiklat 13 ja 14) edellyttämiä tietoja. 
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Henkilötietojen 
käsittelyn tar-
koitus ja henki-
lötietojen käsit-
telyn oikeuspe-
ruste 
 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksina on 
- kerätä dataa geoinformatiikasta valmistuneiden työllistymisestä urakyselyllä 
ja kehittää koulutusohjelmaa saatujen tulosten pohjalta 
- kirjoittaa urakyselyiden pohjalta julkaisu 
- mahdollistaa yhteystietojen jakaminen Poligoni ry:lle alumnitoimintaa varten 
 
Alla on kuvattu rekisterin käyttämät henkilötietojen käsittelyn oikeusperus-
teet: 
Yleiseen etuun perustuva tehtävä: kysely koulutusohjelman kehittämiseksi. 
Rekisteröidyn suostumus: valmistuneiden yhteystietojen tallennus  
Poligoni ry:lle luovuttamista varten 
 

A: Henkilötie-
toja kerätään 
suoraan sinulta 

 
Kyllä.  

B: Henkilötie-
toja kerätään 
muualta kuin si-
nulta 

 
Kyllä. 
Aalto-yliopiston opiskelijarekisteri/alumnirekisteri. 
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Rekisterin tieto-
sisältö (kuvaus 
rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryh-
mistä) 

 
Yksilöintitiedot 
• nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, aloitus- ja valmistumisvuosi 
 
Muut tiedot 
• kyselyn vastaukset 
 
 

 
Henkilötietojen 
vastaanottajat 
ja vastaanotta-
jaryhmät (=luo-
vutukset) 
 
 

 
Poligoni ry: nimi, sähköpostiosoite 
 
Aalto-yliopisto voi käyttää myös ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä ku-
ten järjestelmäpalveluita tarjoavia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja 
Aalto-yliopiston lukuun toimeksiantosopimuksen perusteella. 
 

 
Tietojen siirrot 
kolmansiin mai-
hin 
 

 
Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti siirrä tämän rekisterin tietoja EU:n 
/ETA:n ulkopuolelle. 
 
Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos hen-
kilötietoa siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, 
jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötie-
don siirtäminen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle suoritetaan tietosuoja-ase-
tuksen vaatimusten mukaisesti. 
 

 
Henkilötietojen 
säilytysaika 
/määrittämis-
kriteerit 
 

 
Kyselyn tiedot säilytetään, kunnes kyselyn pohjalta tehty selvitys, josta ei voi 
tunnistaa yksittäisiä henkilöitä on valmistunut. 
 
Muutoin tiedot säilytetään yliopiston tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukai-
sesti. 
 

 
Rekisteröidyn 
oikeudet 
 

Tietojen tarkastusoikeus 
Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja 
sinusta on tallennettu. Yliopisto toimittaa pyynnöstäsi tietosi sinulle mahdolli-
simman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi 
tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vas-
taanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on monimutkainen ja laaja, määräaikaa 
voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puut-
teelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. 
Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan. 
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsit-
telyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietoja käsitellään 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan jul-
kisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oi-
keutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henki-
lökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 
 



 
 

Oikeus peruuttaa suostumus 
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu yksinomaan suostumukseen, voit pe-
ruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuk-
sen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuu-
teen. Suostumuksen peruuttaminen tehdään ensisijaisesti sille taholle, jolle 
suostumus oli annettu. 
 
Oikeus tulla unohdetuksi 
Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada 
henkilötietosi poistettua yliopiston rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esi-
merkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojesi käsittely on tarpeellista laki-
sääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yliopistolle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä varten. Tietojesi säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan yli-
opiston tiedonohjaussuunnitelmaa ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säi-
lytysaikoja. 
 
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 
Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn ra-
joittamista siksi aikaa, kunnes tietojen tai sen käsittelyn oikeusperuste on asi-
anmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, 
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää ky-
seiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle yliopiston sitä estämättä. Tämä oikeus 
koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostu-
mukseen tai sopimukseen. 
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Aallon tietosuojavastaavaan (tieto-
suojavastaava@aalto.fi). 
 
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilö-
tietojesi käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. 
Tämän lisäksi sinulla on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukei-
noja sekä oikeussuojakeinoja. 
Sinulla on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsit-
telijäorganisaatiota vastaan, mikäli katsot oikeuksiasi loukatun sen takia, ettei 
sinun henkilötietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta. 
 


