TIETOSUOJASELOSTE

23.10.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Jyväskylän kesäyliopisto, Mattilanniemi 2, Agora-rakennus, 044 760 3730, kesayo(at)jyu.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Rehtori Leena Meriläinen, Mattilanniemi 2, 40014 Jyväskylän kesäyliopisto,
leena.s.merilainen(at)jyu.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Koulutussihteeri Hanna Rajala, Mattilanniemi 2, 40014 Jyväskylän yliopisto,
hanna.rajala(at)jyu.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
Henkilötietojen käsittely perustuu laissa vapaalle sisvistystyölle määrättyyn tehtävään
(Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998)
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumistietojen, kurssimaksujen ja
opintosuoritusten arkistointi, seuranta ja käsittely. Lisäksi rekisteristä laaditaan
yhteenvetoja sekä tilastoja ja sen tietoja käytetään suunnittelun apuvälineenä.
Internetistä kerättyjä julkisia henkilötietoja käytetään myös sähköpostilla tapahtuvan
uutiskirjeen, asiakastiedotteen sekä suoramarkkinoinnin välittämiseen.
6. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin merkitään opiskelijan antamat henkilö‐ ja yhteystiedot, opiskelijan
koulutustiedot, ilmoittautumistiedot, opiskelijan maksutiedot, opintosuoritukset sekä tieto
ruokavalioista lähitilaisuuksiin osallistuttaessa. Suoramarkkinointirekisteriin merkitään
internetistä kerättävät julkiset tiedot rekisteröidyistä, kuten nimi, työtehtävä ja
sähköpostiosoite.
7. Säännönmukaiset tietolähteet:
ilmoittautumistiedot Jyväskylän kesäyliopiston sähköisestä ilmoittautumislomakkeesta,
ilmoittautumistiedot puhelimitse tai sähköpostitse tehdystä ilmoittautumisesta, opiskelijan
yhteystietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan, opiskelijan
opintosuoritustiedot opettajilta ja tentaattoreilta. Opettajien tiedot saadaan opettajilta
palkkaamisen yhteydessä.

8. Henkilötietojen luovutus:
Tilastotietoja tilastokeskukselle, tilastotietoja Suomen kesäyliopistot ry:lle. Tilastotietoja
luovutettaessa ei käy ilmi yksittäisten ihmisten henkilöllisyys.
Kouluttajalle/opettajalle ilmoitetaan opiskelijan nimi sekä mahdollisesti sähköpostiosoite,
ammatti tai koulutus hänen tehtäväänsä valmistautumisen tueksi.
9. Henkilötietojen luovutus ulkomaille:
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan vain, jos siihen on
velvoittava lainsäännös.
Osa tiedoista kerätään GoogleForms ja GoogleDrive palveluissa. Google Inc. voi tallentaa
käyttöehtojensa mukaisesti tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen.
Palvelun käyttö perustuu henkilötietolain 22 §:n mukaisesti palveluntoimittajan Privacy
Shield -sertifikaattiin.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Arkistolain (831/94) noudattaminen
Opintosuoritustiedot sijaitsevat toimiston lukituissa tiloissa. Rekisteristä voidaan ottaa
paperisia tulosteita, jotka tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä.
Opiskelijan tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet
Jyväskylän kesäyliopiston henkilökuntaan kuuluvat toimihenkilöt. Käyttäjillä on
henkilökohtainen tunnus ja salasana.
Rekisteri sijaitsee Jyväskylän yliopiston palvelimella, MailChimp -sähköpostiohjelmistossa
sekä kurssinhallintajärjestelmä Hellewin henkilötietokannassa. Rekisterit on sijoitettu
valvottuihin palvelukeskuksiin. Vain rekisterinpitäjällä ja MailChimpin pääkäyttäjällä on
mahdollisuus päästä rekisteriin. Rekisterin pitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.
11. Henkilötietojen säilytysajat:
Opiskelijoiden todistukset ja suoritusmerkinnät säilytetään pysyvästi. Avoimen yliopiston
osalta suoritusmerkinnät säilytetään yhteistyöoppilaitoksissa.
Oppimispäiväkirjat, portfolit sekä tenttivastaukset säilytetään kuuden kuukauden ajan.
12. Rekisteröidyn oikeudet:
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään kokevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Jyväskylän kesäyliopisto
Leena Meriläinen
PL 35, Mattilanniemi 2,
40014 Jyväskylän yliopisto
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä
tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta
löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot
Korjauspyyntö osoitetaan:
Jyväskylän kesäyliopisto
Leena Meriläinen
PL 35, Mattilanniemi 2,
40014 Jyväskylän yliopisto

Henkilötietolain 30§:n mukaan "rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten".
Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Jyväskylän kesäyliopisto
Leena Meriläinen
PL 35, Mattilanniemi 2,
40014 Jyväskylän yliopisto

