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1. Rekisterin nimi Turun yliopiston lahjoittajarekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 

 

Turun yliopisto 

Postiosoite: Turun yliopisto, 20014 TURUN YLIOPISTO 

Sähköposti: kirjaamo@utu.fi 

puhelin: +358 29 450 5000 (vaihde). 

3. Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

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

4. Yhteystiedot rekiste-

rin käyttötarkoitusta 

koskevissa kysymyk-

sissä 

Turun yliopisto 

Sähköposti: lahjoita@utu.fi 

 

5. Käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Turun yliopiston lahjoittajarekisterissä ylläpidetään tietoa va-

rainhankinnan lahjoittajista, jotka ovat antaneet tietonsa varain-

hankintaan tekemänsä lahjoituksen yhteydessä. Henkilötietoja 

hyödynnetään lahjoittajille tapahtuvassa viestinnässä kuten 

mm. lahjoittajauutiskirjeen sekä sidosryhmätapahtumien kutsu-

jen lähettämisessä.  

Lahjoittajan nimi ja kotikunta arkistoidaan pysyvästi myöhem-

pää 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.    

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun 

etuun sekä tositemateriaalin ja pysyvästi säilytettävien tietojen 

osalta rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen. 

6. Rekisterinpitäjän tai 

kolmannen osapuolen 

oikeutetut edut 

Turun yliopistolla ja rekisteröidyllä on merkityksellinen suhde, 

joka perustuu rekisteröidyn Turun yliopistolle tekemään lahjoi-

tukseen.   

mailto:DPO@utu.fi
http://www.utu.fi/dpo
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7. Käsiteltävät henkilö-

tietoryhmät 

 

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavia tietoja: 

• Etunimi 
• Sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Postiosoite 
• Postinumero 
• Postitoimipaikka 
• Lahjoituksen tiedot (summa, lahjoitusajankohta ja mahdolli-

nen kohde) 
• Organisaatio (yhteisölahjoittajat) 
• Henkilötunnus (yksityishenkilöiden tekemät yli 850 € lahjoi-

tukset) 
• Lisätiedot:  

o Saako lahjoittajan nimen julkaista 
o Saako lahjoituksen summan julkaista 
o Saako lahjoittajalle lähettää sähköposti 

 

8. Henkilötietojen vas-

taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

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

 emaileri Oy (palvelua hyödynnetään uutiskirjeiden lähettä-
miseen) 

9. Tiedot tietojen siir-

rosta kolmansiin mai-

hin 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n eikä Euroopan ta-

lousalueen ulkopuolelle. 

10. Henkilötietojen säilyt-

tämisaika 

 

Henkilötietojen säilytysaika on 10 vuotta viimeisen suoritteen 

jälkeen. Lahjoittajan nimi ja kotikunta säilytetään pysyvästi.  

11. Rekisteröidyn oikeu-
det 

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. 
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Rekisteröidyn oikeuksien laajuus on sidottu henkilötietojen kä-

sittelyperusteeseen. Jos esimerkiksi henkilötietojen käsittelype-

rusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, ei rekiste-

röidyllä ole oikeutta vaatia tietojen poistamista. 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liitty-

vissä asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava, yhteys-

tiedot ilmoituksen alussa. 

12. Tiedot siitä, mistä 
henkilötiedot on saatu 

 

Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, joko  

 Lahjoituksen yhteydessä tehdystä lahjakirjasta 

tai  

 Sähköisestä lahjoituslomakkeesta.  

13. Tiedot automaattisen 
päätöksenteon ml. 
profiloinnin olemassa-
olosta 

Lahjoittajarekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätök-

sentekoon tai profiloinnin tekemiseen. 

 


