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Tietosuojaseloste – Jäsenrekisteri 

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 
Otakaari 11 
PL 69 
02151 Espoo 
rekisterit@ayy.fi 
puh. +358 50 520 9434 

 
3. Rekisterin nimi 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenrekisteri 

 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin oikeusperuste on lakisääteinen, yliopistolain (558/2009) 46§ mukainen velvoite jäseniään 
kohtaan. Henkilötietojen käyttötarkoitus on AYY:n jäsenpalveluiden hoito, laskutus sekä AYY:n 
toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. 

 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat henkilötiedot: 

• Sukunimi, etunimet ja kutsumanimi 
• Henkilötunnus 
• Opiskelijanumero 
• Oppijanumero 
• Syntymäaika 
• Osoite, postinumero ja postitoimipaikka 
• Kotipaikkakunta 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Asiointikieli (suomi/ruotsi/englanti) 
• Kansalaisuus 

 
Tämän lisäksi rekisteröidystä tallennetaan seuraavat opinto- ja jäsenmaksutiedot: 

• Päättyneet ja voimassa olevat opiskeluoikeudet ja niiden tilat, läsnäolotiedot ja 
ilmoittautumista koskevat tiedot 

• Tutkinnontaso 
• Koulutusohjelma 
• Valmistuminen 
• Tiedot jäsenmaksuista
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 
AYY:n jäsenten henkilö- ja opintotiedot saadaan Aalto-yliopistolta sen kanssa solmitun tietojen 
saantia koskevan sopimuksen nojalla. 

 
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 
AYY:llä on oikeus luovuttaa niiden rekisteröityjen, jotka ovat AYY:n piirissä toimivien yhdistysten tai 
osakuntien jäseniä, henkilötietoja edelleen mainituille yhdistyksille tai osakunnille vaalien 
järjestämistä, jäsenluettelon ylläpitoa sekä jäsenmaksujen seuraamista varten silloin kun 
yhdistyksellä tai osakunnalla on henkilötietoja koskevan lainsäädännön perusteella oikeus käsitellä 
näitä tietoja. Tässä tapauksessa luovutettavia tietoja ovat jäsenen nimi, kotikunta, opiskelijanumero, 
sähköpostiosoite, korkeakoulu ja läsnäolotiedot sekä tieto suoritetusta yhdistyksen tai osakunnan 
jäsenmaksusta. 

 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri sijaitsee AYY:n omilla palvelimilla, joita ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti. Verkon 
yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisteritietojen tietokantaan pääsyä on 
rajoitettu verkkotekniikalla sekä henkilökohtaisten käyttäjätunnusten avulla. Käyttäjätunnukset ovat 
kaksivaiheisen tunnistautumisen avulla suojattuja.  
 
Lisäksi Rekisteri sijaitsee Vitec Avoine Oy:n tuottamassa ohjelmistopalvelussa Sensessä. Toimittaja 
Vitec Avoine Oy vastaa palvelun tietoturvasta. Rekisteriin pääsyä on rajoitettu käyttäjätunnusten 
avulla. 
 
Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajattu ylioppilaskunnan jäsenrekisterijärjestelmästä vastaaviin 
ylläpitäjiin. Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitetulla joukolla ylioppilaskunnan palkattuja 
toimihenkilöitä, ja saatavat tiedot on rajattu toimenkuvaan perustuen. 

 
Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. 

 
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.

mailto:rekisterit@ayy.fi
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12. Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään kahden vuoden ajan henkilön opinto-oikeuden päättymisen 
jälkeen. 
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