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Tietosuojaseloste – Vaalit 
 

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 
Hallintopäällikkö Annika Mällinen 
PL 69 
02151 Espoo 
puh. +358 50 520 9434 
 

3. Rekisterin nimi 
vaalit.ayy.fi – AYY:n edustajistovaalien äänestysportaali. 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen Yliopistolain 558/2009 46§. 
Henkilötietoja käytetään ylioppilaskunnan edustajistovaalien järjestämiseen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

a. Ehdokkaat: 

• Etu- ja sukunimi 

• Vaaliliitto 

• Äänestysnumero 

• Ehdokkaan saamien äänien määrä 
b. Äänioikeutetut: 

• Etu- ja sukunimi 

• Opiskelijanumero 

• Tieto onko henkilö jo äänestänyt 

• Äänestysaika 

• Äänestystapa 

• Vaalit, joihin henkilö on äänioikeutettu 
 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tietoja kerätään AYY:n jäsenrekisteristä, ehdokasilmoituksista sekä käyttäjien 
järjestelmään tallentavia tietoja. 
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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 ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Verkon yli siirrettäessä tiedot salataan SSH- ja SSL tekniikalla. Palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän 
ylläpitotavan mukaisesti. 
 
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu verkkotekniikan ja käyttäjätunnusten 
avulla. Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajattu ylioppilaskunnan vaalijärjestelmästä vastaaviin 
ylläpitäjiin. 
 
Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu vaalit järjestävään tahoon. 

 

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. 
 
Pyynnön voi esittää sähköisesti osoitteeseen rekisterit@ayy.fi. 
 

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

12.  Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään palvelussa äänestystuloksen vahvistamiseen ja valitusajan upeutumiseen 
asti.  
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