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Tietosuojailmoitus     

 

Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi 

lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla: Päätösseminaari 

Rekisterinpitäjä 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr 

33014 Tampereen yliopisto 

Kalevantie 4, 33100 Tampere 

Y-tunnus 2844561-8 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

Käsittelemme henkilötietojasi hankkeen päätösseminaarin järjestämisessä ja siitä 

viestimisessä. 

Mikä on henkilötietojesi käsittelyn lainmukainen peruste? 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679).  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1. a) kohdan mukaisesti rekisteröity on antanut 

suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. ☒ 

Pääasialliset säädökset: 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  

Tietosuojalaki (1050/2018) 
 

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

• nimi 

• sähköpostiosoite (henkilön yksilöimistä varten) 

• organisaatio/työyksikkö 

• erityisruokavalio 

• osallistumisen muoto (läsnä/etä) 

Miten keräämme tietojasi? 

Henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään, kun hän täyttää ilmoittautumislomakkeen. 

Miten käsittelemme tietojasi? 

Tietojasi käsitellään järjestelmissä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tietoja 

säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden. 

Kenelle luovutamme tietojasi? 
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Henkilötietoja ei luovuteta. 

Henkilötietojen siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi? 

Henkilötiedot säilytetään hankkeen toiminta-ajan loppuun (31.12.2022), jonka jälkeen ne 

tuhotaan. 

Oikeutesi rekisteröitynä 

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15) 

Sinulla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään ja mitä tietoja sinusta on 

tallennettu. Useassa hakeutumiseen liittyvässä järjestelmässä voit kirjautuneena 

tarkastella sinusta tallennettuja tietoja itse. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16) 

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 

henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus 

vaatia, että tarpeettomat henkilötietosi poistetaan. 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17) 

Tietojen käsittelyn perusteesta riippuen sinulla voi olla oikeus saada henkilötietosi poistettua 

korkeakoulun rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa 

henkilötietojesi käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai 

korkeakoululle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 

Sinulla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista siksi 

aikaa, kunnes tietosi tai sen käsittelyn peruste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai 

täydennetty.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 

Sinulla on oikeus saada korkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti 

käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle korkeakoulun sitä estämättä. Tämä oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen 

käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 

Oikeus ei koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua 

koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen 

täyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta korkeakoulun 

henkilörekistereihin liittyen. 
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Vastustamisoikeus (artikla 21) 

Henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseesi perustuen sinulla on oikeus milloin tahansa 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittelyn peruste on yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttäminen tai korkeakoulun oikeutettu etu. Tässä 

tapauksessa tietojasi voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan 

tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 

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. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 02956 66700 

Yhteydenotto henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä 

Nimi: Tarja Pösö 

Osoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33 014 Tampereen yliopisto 

Puhelinnumero: 0504336258 

Sähköpostiosoite: tarja.poso@tuni.fi 

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 29.8.2022. 

http://www.tietosuoja.fi/
mailto:tietosuoja@om.fi

