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Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Turun yliopiston perustamaa ja ylläpitämää Food Tech 
Platform Finlandin sidosryhmärekisteriä käytetään 
verkoston ulkoisiin ja sisäisiin sähköisiin uutiskirjeisiin, sekä 
rekisteröityneiden toimijoiden yhteen saattamiseen näiden 
keskinäisen osaamisen ja osaamistarpeiden, tai muiden 
yhteistyösopivuuksien mukaan. Uutiskirjeellä viestitään 
muun muassa verkoston tapahtumista sekä tiedotetaan 
tutkimustuloksista. Rekisterissä oleminen sekä 
viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä 
osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän 
oikeutettuun etuun. 

Rekisterinpitäjän tai kolmannen 
osapuolen oikeutetut edut 

Food Tech Platform Finlandilla ja rekisterissä olevalla 
henkilöllä on merkityksellinen suhde. Rekisteriin merkityt 
ovat yliopiston näkökulmasta yhteistyötahon tai muun 
merkittävän sidosryhmän edustajan asemassa liittyen Food 
Tech Platform Finlandin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
toteuttamiseen ja edistämiseen. Rekisteröity on otettu 
mukaan rekisteriin asemansa, työtehtävänsä tai Food Tech 
Platform Finlandin kannalta merkittävän 
sidosryhmäyhteyden vuoksi. Henkilö on voinut myös itse 
ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa Food Tech 
Platform Finlandin uutisia. 
 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät 
 

Perustiedot 
 Etunimi 
 Sukunimi 
 Organisaatio 
 Sähköposti 
 Puhelinnumero 
 Osaaminen 
 Osaamistarpeet 

Henkilötietojen vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 

 eTaika Oy (Turun yliopiston käyttämän Konsta – 
kontaktien ja tapahtumien hallintajärjestelmän 
toimittaja. Food Tech Platform Finlandin 
sidosryhmärekisteriä ylläpidetään Turun yliopiston 
konsta-järjestelmässä) 

 emaileri Oy (palvelua hyödynnetään uutiskirjeiden 
lähettämiseen) 

Tiedot tietojen siirrosta 
kolmansiin maihin 

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

Henkilötietojen säilyttämisaika Henkilötiedot poistetaan, kun sidosryhmäyhteistyön peruste 
on poistunut tai henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista. 
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Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä 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.  
 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
liittyvissä asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava, 
yhteystiedot ilmoituksen alussa. 

Tiedot siitä mistä henkilötiedot on 
saatu 

Rekisterin yhteystiedot on saatu: 
 Food Tech Platform Finlandin tutkijaryhmien 

olemassa olevista tietolähteistä (esim. 
tutkimushankkeisiin ja tiedekunnan sidosryhmilleen 
järjestämiin tapahtumiin osallistuneet sekä 
henkilökunnan yhteistyökontaktit) 

 julkisista lähteistä (mm. organisaatioiden omat 
wwwsivut) 

 
Henkilö on voinut myös itse ilmoittaa halukkuudestaan 
vastaanottaa Food Tech Platform Finlandin uutisia 

Tiedot automaattisen päätöksenteon 
ml. profiloinnin olemassaolosta 

Jotta verkostointihankkeen tavoitteet voidaan täyttää ja jotta 
eri alojen osaajia kyetään tuomaan yhteen osaamistensa ja 
osaamistarpeidensa perusteella,  Food Tech Platform 
Finlandin sidosryhmärekisterin tietoja käytetään profiloinnin 
tekemiseen. Food Tech Platform Finlandin 
sidosryhmärekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon. 

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. 


