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Tietosuojaseloste – Halloped.fi 
 

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.  
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) 
PL 69 
02151 Espoo 
puh. +358 50 520 9400 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
IT-Päällikkö Petteri Nummela 

PL 69 
02151 Espoo 
puh. +358 50 520 9431 
 

3. Rekisterin nimi 
Hallinnon opiskelijaedustajien uuden haku- ja tietojärjestelmän käyttäjätietokanta. 

 
 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin oikeusperuste on lakisääteinen, yliopistolain (558/2009) 46§ opiskelijaedustajien 
nimeäminen yliopiston toimielimiin. Tietoja käytetään hakemusten arviointiin ja yhteydenpitoon 
hallinnon opiskelijaedustajiin.  
 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot: 

• Henkilön nimi 
• Opiskelijanumero 

• Käyttäjätunnus yliopiston tietojärjestelmissä 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 
• Äidinkieli 

• Postiosoite 

• Opinto-oikeuden laajuus 
• Koulutusohjelma 

• Läsnäolleeksi yliopistolle ilmoittautuminen 
 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot saadaan HAKA-tunnistautumisjärjestelmästä. 
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7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
 

8. Tietojen luovuttaminen kolmannen osapuolen toimijoille 
Rekisterin tietoja luovutetaan säännönmukaisesti yliopistolle toimielimen nimittämisen yhteydessä. 
Yliopiston erikseen hyväksyttävät toimihenkilöt voivat hakea järjestelmästä yksittäisen hallinnon 
opiskelijaedustajan yhteystiedot.   

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot 
suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan 
mukaisesti. 
 
Pääsyy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu verkkotekniikan ja henkilökohtaisten 
tunnusten avulla. Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajattu ylioppilaskunnan järjestelmistä vastaaviin 
ylläpitäjiin. Rekisterin käyttöoikeudet ovat rajoitetulla joukolla henkilöitä ja saatavat tiedot on 
rajattu toimenkuvaan perustuen. 

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa pyyntöön pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa. 
 

11.  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei o le 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  
 

12.  Henkilötietojen säilytysaika 
Arkaluontoiset tiedot poistetaan, kun haetun viran valitusaika on päättynyt.  

 


