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Tietosuojaseloste – Ehdokasrekisteri 

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

3. Rekisterin nimi
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien ehdokasrekisteri 

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

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot: 

• Henkilön täydellinen nimi

• Henkilötunnus

• Opiskelijanumero

• Osoite, postinumero ja -toimipaikka

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite

• Asiahenkilö ja tämän varahenkilö

• Vaaliliitto

• Vaalirengas

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tämän asiahenkilöltä. 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
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8. Tietojen luovuttaminen kolmannen osapuolen toimijoille
Ehdokkaaksi asettuvan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto AYY:n 
jäsenyydestä toimitetaan Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:lle vaalikoneen tuottamista varten. 
Mikäli ehdokas ei halua tietojaan luovutettavan SYL:lle eikä siten halua tietojaansa vaalikoneeseen, 
täytyy hänen ilmoittaa tästä ylioppilaskunnalle ehdokasasettelun päättymiseen mennessä 
osoitteeseen vaalit@ayy.fi tai kirjallisella ilmoituksella postitse.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot kerätään rekisteröityjen palauttamilla lomakkeilla, joita säilytetään asianmukaisesti. 
Lomakkeita käsittelevät lomakkeiden vastaanottajat, vaalikoordinaattori ja ylioppilaskunnan 
pääsihteeri. Vaalikoordinaattori tallentaa rekisteritiedot sähköiseen muotoon, minkä jälkeen 
lomakkeet siirretään säilytettäväksi ylioppilaskunnan arkistoon, kunnes vaalissa valittua 
edustajistoa seuraava edustajisto on valittu. 

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että 
henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttöoikeudet on rajatulla 
joukolla ylioppilaskunnan palkattuja toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän 
käyttäminen kuuluu. 

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 aina seuraavan edustajiston valintaan asti. 




