
1/2 

JMC VALTUUSKUNTA, VERKKOSIVU 
TIETOSUOJASELOSTE  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 
Laatimispvm: 7.5.2018 (päivitetty 22.3.2019) 

Rekisterinpitäjä Turun yliopisto 
Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton –keskus 
Assistentinkatu 7 
20014 Turun yliopisto 

Yhteyshenkilö rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

Projektitutkija Malla Lehtonen, jmc@utu.fi 

Tietosuojavastaava Turun yliopiston tietosuojavastaava Camilla Engman, dpo@utu.fi 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisterinpitäjän toiminnan kuvaus ja sidosryhmien informointi. 

Henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste 

Käsittely liittyy yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston 
perustehtävään ja sen toteuttamiseen, ja käsittelyperusteena on oikeutettu etu 
(rekisteröityjen asema rekisterinpitäjän valtuuskunnan jäseninä). 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
ja henkilötietojen säilytysajat 

Nimi, ammatti, affiliaatio, kuva. Tiedot poistetaan kuuden (6) vuoden jälkeen 
valtuuskunnan toimikauden päättymisestä. Muun kuin kulloinkin toimivan 
valtuuskunnan jäsen voi saada pyynnöstään henkilötietonsa poistetuksi. 
Kulloinkin toimivaan valtuuskuntaan kuuluva jäsen voi saada pyynnöstään 
poistetuksi muut henkilötietonsa, paitsi ei nimitietoaan.  

Käytettävät tietojärjestelmät Drupal, Outlook. 

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt henkilöt. 

Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Rekisteri on julkisesti saatavilla rekisterinpitäjän internetsivuilla. 

Tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Rekisteri on julkisesti saatavilla rekisterinpitäjän internetsivuilla. 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Rekisteri on julkinen. 

Rekisteröidyn oikeudet ja 
velvollisuudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin 
sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä 
toiselle.  
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa 
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritettuun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle.  
Henkilötietojen antaminen perustuu suostumukseen ja rekisteröidyn ei ole pakko 
toimittaa henkilötietoja. 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on 
tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa. 
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JMC VALTUUSKUNTA, POSTITUSLISTA 
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 
Laatimispvm: 24.5.2018 

Rekisterinpitäjä Turun yliopisto 
Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton –keskus 
Assistentinkatu 7 
20014 Turun yliopisto 

Yhteyshenkilö rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

Projektitutkija Malla Lehtonen, jmc@utu.fi 

Tietosuojavastaava Turun yliopiston tietosuojavastaava Camilla Engman, dpo@utu.fi 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteröityjen informointi. 

Henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste 

Käsittely liittyy yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston 
perustehtävään ja sen toteuttamiseen, ja käsittelyperusteena on oikeutettu etu 
(rekisteröityjen asema rekisterinpitäjän valtuuskunnan jäseninä). 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja 
henkilötietojen säilytysajat 

Sähköpostiosoite ja nimi, listalle lähetetyt viestit. Sähköpostiosoite ja nimitiedot 
poistetaan rekisteristä valtuuskunnan toimikauden päättyessä. Listalla välitetyt 
viestit arkistoidaan; niissä ei näy vastaanottajaluettelo.  
Sähköpostipalvelun käytöstä syntyviä lokimerkintöjä 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. 

Käytettävät tietojärjestelmät Mailman, Outlook. 

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyt henkilöt. 

Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuoliselle taholle. Yliopisto käyttää 
alihankkijoita oman palvelunsa toteuttamisessa. 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Lähetettävät viestit 
voivat kulkea maailmanlaajuisesti; tähän yliopisto ei voi itse vaikuttaa. 

Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: 
http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-
services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx 

Rekisteröidyn oikeudet ja 
velvollisuudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin 
sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn 
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä 
toiselle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin 
tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritettuun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos henkilötietojen 
käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on 
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  
Henkilötietojen antaminen perustuu suostumukseen ja rekisteröidyn ei ole 
pakko toimittaa henkilötietoja. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava: dpo@utu.fi 


