
     
  TIETOSUOJAILMOITUS / PRIVACY NOTICE 
                      1 (6) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 
artiklat 13 ja 14 
The EU General Data Protection Regulation, 
articles 13 and 14 
 

 
     12.10.2020 – 12 December, 2020 
 

Turun yliopisto 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi

 

Turun yliopiston lahjoittajatiedot (Please scroll down for Donor Register Privacy Notice) 

1. Rekisterinpitäjän 
identiteetti ja 
yhteystiedot 

 

Turun yliopisto  
Postiosoite: Turun yliopisto, 20014 TURUN YLIOPISTO  
Sähköposti: kirjaamo@utu.fi  
Puhelin: +358 29 450 5000 (vaihde). 

2. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Sähköposti: DPO@utu.fi 
Lisätietoja yliopiston tietosuojavastaavasta: www.utu.fi/dpo 
 

3. Yhteystiedot rekisterin 
käyttötarkoitusta 
koskevissa 
kysymyksissä 

Turun yliopisto  
Sähköposti: lahjoita@utu.fi 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Turun yliopiston ylläpitää tietoa lahjoittaneista henkilöistä ja 
organisaatioista, jotka ovat antaneet tietonsa tekemänsä lahjoituksen 
yhteydessä. 
 
Henkilötietoja hyödynnetään lahjoittajille tapahtuvassa viestinnässä 
kuten mm. lahjoittajauutiskirjeen sekä sidosryhmätapahtumien 
kutsujen lähettämisessä. Lisäksi lahjoituksia koskevia tietoja 
hyödynnetään valtion vastinrahakampanjoiden osalta 
vastinrahankampanjan ehtojen noudattamisen valvomiseksi: 
Lahjoituksia koskevia tietoja luovutetaan (pl. lahjoittajan 
henkilötunnus) valtion vastinrahakampanjoiden osalta opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. Tilintarkastaja tai opetus- ja kulttuuriministeriön 
edustaja voi tarvittaessa tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuuden 
kokonaisuudessaan. 
 
Lahjoittajan nimi ja kotikunta arkistoidaan pysyvästi myöhempää 
historiallista tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi lahjoittajan tiedot 
voidaan julkaista ja pitää pysyvästi näkyvillä (esimerkiksi lahjoituksen 
tekijän nimen julkaiseminen verkkosivulla), mikäli lahjoittaja on 
lahjoituksen yhteydessä antanut julkaisemiseen suostumuksensa. 
 
Lahjakirjat säilytetään pysyvästi arkistonmuodostussuunnitelman 
mukaisesti Turun yliopiston arkistossa. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun 
(Tietosuoja-asetus Art. 6 kohta 1f) sekä tositemateriaalin osalta 
rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen (Tietosuoja-asetus Art. 
6 kohta 1c). Lahjakirjojen sekä lahjoittajan nimen ja kotikunnan osalta 
tietojen säilytys perustuu yleisen edun mukaiseen tehtävään, 
historialliseen tutkimukseen sekä yleisin edun mukaiseen arkistointiin 
(Tietosuoja-asetus Art. 6 kohta 1e ja tietosuojalaki 4 § 3- ja 4-kohta)  
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5. Rekisterinpitäjän tai 
kolmannen osapuolen 
oikeutetut edut 

Turun yliopistolla ja rekisteröidyllä on merkityksellinen suhde, 
joka perustuu rekisteröidyn Turun yliopistolle tekemään lahjoitukseen. 

6. Käsiteltävät 
henkilötietoryhmät 

Rekisteröidystä talletetaan seuraavia tietoja: 
 Etunimi 
 Sukunimi 
 Sähköpostiosoite 
 Puhelinnumero 
 Postiosoite 
 Postinumero 
 Postitoimipaikka 
 Lahjoituksen tiedot (summa, lahjoitusajankohta ja mahdollinen 

kohde) 
 Organisaatio (yhteisölahjoittajat) 
 Henkilötunnus (yksityishenkilöiden tekemät yli 850 € lahjoitukset) 
 Lisätiedot: 

o Saako lahjoittajan nimen julkaista 
o Saako lahjoituksen summan julkaista 

 

7. Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 

 

 eTaika Oy (Turun yliopiston käyttämän Konsta – kontaktien ja 
tapahtumien hallintajärjestelmän toimittaja) 

 emaileri Oy (palvelua hyödynnetään uutiskirjeiden lähettämiseen) 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö (Valtion vastinrahakampanjoiden 
osalta yksilöintitiedot lahjoituksista toimitetaan ministeriölle 
vastinrahakampanjan ehtojen noudattamisen valvomiseksi.)  

8. Tiedot tietojen siirrosta 
kolmansiin maihin 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n eikä Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

Lahjoittajan nimi ja kotikunta säilytetään pysyvästi. Henkilötietojen 
säilytysaika on 10 vuotta viimeisen suoritteen jälkeen. 
 
Lahjakirjat säilytetään pysyvästi. 

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai 
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden 
käsittelyä. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
 
Rekisteröidyn oikeuksien laajuus on sidottu henkilötietojen 
käsittelyperusteeseen. Jos esimerkiksi henkilötietojen 
käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, ei 
rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia tietojen poistamista. 
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Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä 
asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoituksen alussa. 

11. Tiedot siitä mistä 
henkilötiedot on saatu 

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, joko 

 Lahjoituksen yhteydessä tehdystä lahjakirjasta 
tai 
 Sähköisestä lahjoituslomakkeesta. 

12. Tiedot automaattisen 
päätöksenteon ml. 
profiloinnin 
olemassaolosta 

 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai 
profiloinnin tekemiseen. 

13. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän 
tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 
ulkopuolisilta suojattuina. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin, 
salasanoin sekä toiminto- ja ryhmäkohtaisin valtuuksin. 
Henkilörekistereihin on pääsy ainoastaan niillä henkilökuntaan 
kuuluvilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. 
Järjestelmään on pääsy vain suojatulla verkkoyhteydellä. 
  
Järjestelmätoimittajan (eTaika Oy) kanssa on laadittu EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioiva sopimus henkilötietojen 
käsittelyn ehdoista. 
 
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun 
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen 
kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja 
selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 
272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä 
käytetä muuhun tarkoitukseen. 
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Donor register of the University of Turku 

14. The identity and 
contact information of 
the Data Controller 

 

University of Turku  
Postal address: University of Turku, FI-20014 University of Turku, 
Finland  
Email: kirjaamo@utu.fi  
Telephone: +358 29 450 5000 (operator). 

15. Contact information of 
the Data Protection 
Officer 

Email: DPO@utu.fi 
More information about the University's Data Protection Officer: 
www.utu.fi/dpo 
 

16. Contact information for 
matters regarding the 
use of the register 

University of Turku  
Email: lahjoita@utu.fi 
 

17. Purpose and legal 
basis for the 
processing of personal 
data 

The University of Turku maintains a register of the persons and 
organisations who have provided their personal data when making a 
donation. 
 
The personal data is used for contacting the donors in matters such 
as sending newsletters for donors and sending invitations to 
stakeholder events. In addition, the data related to donations is used 
for the part of governmental matched funding campaigns to monitor 
that the conditions of the matched funding campaign are complied 
with: Data related to donations is disclosed (excluding the social 
security number of the donor) for the part of the governmental 
matched funding campaigns to the Ministry of Education and Culture. 
An auditor or a representative of the Ministry of Education and 
Culture can check the authenticity of the provided data as a whole. 
 
The donor’s name and municipality of residence will be archived 
permanently for the purpose of conducting historical research. 
Furthermore, information about the donors may be disclosed and 
displayed permanently (e.g. displaying the donor’s name on the 
University’s website) on the data subject’s consent which is given 
when making the donation. 
 
The deeds are permanently archived in the Archives of the University 
of Turku in accordance with the retention schedule. 
 
The processing of personal data is based on the Data Controller’s 
legitimate interest (General Data Protection Regulation, Article 6(1), 
point (f)) and for the part of receipts, on the Data Controller's legal 
obligation (General Data Protection Regulation, Article 6(1), point (c)). 
The retention of both the deeds and the name and municipality of 
residence of the donor is based on the performance of a task carried 
out in the public interest, historical research, and archiving carried out 
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in the public interest (General Data Protection Regulation, Article  
6(1), point (e) and Finnish Data Protection Act, Section 4, Paragraphs 
3 and 4).  

18. Legitimate interests of 
the Data Controller or a 
third party 

The University of Turku and the data subject have a relevant 
relationship which is based on the donation made by the data subject 
for the University of Turku. 

19. Processed personal 
data 

Following information of the data subjects is stored in the register: 
 First name 
 Last name 
 Email address 
 Telephone number 
 Address 
 Postal code 
 City 
 Information about the donation (amount, date, and possible 

target) 
 Organisation (communities and corporations) 
 Social security number (donations of €850 and above made by 

private persons) 
 More information: 

o May we publish the donor’s name 
o May we publish the donation amount 

 

20. Recipients and 
recipient groups of 
personal data 

 

 eTaika Oy (the system supplier for the University’s Konsta – 
Contact and Event Management System) 

 emaileri Oy (the emailer service is used for sending newsletters) 
 Ministry of Education and Culture (the identification data of the 

donations is sent to the Ministry for the part of the governmental 
matched funding campaigns in order to monitor that the conditions 
of the matched-funding campaign are complied with).  

21. Information on 
transferring data to 
third countries 

Personal data will not be transferred or disclosed to parties outside 
the EU or the European economic region. 

22. Retention period of 
personal data 

The name and municipality of residence of the donor will be archived 
permanently. The personal data will be archived for 10 years after the 
last transaction. 
 
Deeds are permanently archived. 

23. Rights of the data 
subject 

The data subject has the right request access to their personal data, 
the right to request rectification or erasure of their personal data, the 
right to request restriction of processing, and the right to object 
processing. 
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The data subject has the right to lodge a complaint with the 
supervisory authority. 
 
The extent of the data subject’s rights is tied to the legal basis for 
processing the personal data. For example, if the basis for processing 
personal data is the Data Controller’s legal obligation, the data 
subject has no right to demand erasure of data. 
 
The contact person in matters regarding the rights and obligations of 
the data subject is the University of Turku’s Data Protection Officer, 
whose contact information is listed at the beginning of the privacy 
notice. 

24. Information on the 
source of personal 
data 

The source of data are the data subjects themselves, either through 

 Deed of donation 
or 
 Electronic donation form. 

25. Information on the 
existence of automatic 
decision-making, 
including profiling 

 

Registered data will not be used for automatic decision-making or 
profiling. 

26. Principles for the 
protection of data 

The register data is stored according to the best practices, good 
information security and legislative regulations so that it is protected 
from external parties. The register is protected with user identification 
and passwords as well as structural and group-specific authorisation. 
Registers containing personal data can be accessed only by the 
members of personnel who require the use of personal data for 
performing their work tasks. The system can be accessed only 
through a protected network connection. 
  
An agreement on the terms regarding the processing of personal 
data, which is in accordance with the EU General Data Protection 
Regulation, has been made with the system supplier (eTaika Oy). 
 
The use of the service creates log entries which are used for ensuring 
the information security of the service, developing the technology of 
the service, and for detecting, preventing or investigating technical 
faults or errors (Sections 138, 141, 144, and 272 of the Information 
Society Code (917/2014)). The logs are retained for these purposes 
for the required time period and they will not be used for any other 
purposes. 

 

 


