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Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Jyväskylän yliopisto, UniPID:iä, suomen yliopistojen kehitysyhteistyöverkostoa,
koordinoiva taho, on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi
oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä
annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi
henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.
Sähköpostilistoihin liittyviä henkilötietoja kerätään UniPID:n toiminnoista
tiedottamista varten. Tämä tietosuojailmoitus koskee seuraavia sähköpostilistoja:
-

unipid@lists.jyu.fi
FinCEAL News List on Mailchimp
Focus on Africa List on Mailchimp
UniPID List on Mailchimp

Olet liittymislomakkeen täyttämällä antanut suostumuksen lisätä itsesi jollekin
yllämainituista sähköpostilistoista.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Käsittelemme ainoastaan sähköpostiosoitettasi, josta saattaa käydä ilmi nimesi ja/tai
sidoksesi johonkin tiettyyn tahoon joka tarjoaa sähköpostipalveluja. Olet itse
ilmoittanut nämä henkilötiedot täyttäessäsi sähköpostilistan liittymislomakkeen.
Sähköpostilistaan liittyviin henkilötietoihin ei yhdistetä henkilötietoja muista lähteistä,
ellet käytä oikeuttasi tietojen oikaisuun.
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Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Sähköpostilistoihin liittyviä henkilötietoja käsittelevät UniPID:n koordinaatioyksikön
työntekijät. UniPID:n koordinaatioyksikön työntekijän työskentelevät Jyväskylän
yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, Itä-Suomen yliopiston
Metsätieteiden osastolla ja Helsingin yliopiston Metsätieteiden laitoksella.
Niiden UniPID:n koordinaatioyksiköiden työntekijöiden, jotka eivät ole Jyväskylän
yliopiston työntekijöitä kanssa on tehty erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.
Sähköpostilistoihin liittyviä henkilötietoihin on myös pääsy palveluntarjoaja
Mailchimp:n omistajalla The Rocket Science Group LLC. Tahon kanssa on tehty
erillinen tietojenkäsittelysopimus.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?
Sähköpostilistoihin liittyviä tietoja on talletettu The Rocket Science Group LLC:n
palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa.
The Rocket Science Group LLC on ratifioinut EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy
Shield-järjestelyn.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?
Henkilötietojen käsittely lopetetaan ja niihin liittyvät tunnisteelliset tiedot poistetaan
kaksikymmentä (20) vuotta sen jälkeen kun sähköpostilistan liittymispyyntö on
vastaanotettu. Tunnisteettomat (anonyymit) tiedot arkistoidaan, ja niitä voidaan
käyttää tilastointitarkoituksiin.

Suostumuksen peruminen
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Voit peruuttaa
suostumuksen koska tahansa, ja voit tehdä sen lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse
osoitteeseen unipid-info@jyu.fi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen
suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?
Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:








Oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan
tasalla)
Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta
tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
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Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään
automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia
oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston
tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?
Kaikki rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston
kirjaamoon. Henkilöllisyyden varmistamiseksi edellytetään allekirjoitettua lomaketta
tai henkilöllisyyden todistamista.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista
Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia
henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä
henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.
Sähköpostilistoihin liittyvien henkilötietojen käsittely tapahtuu salasanalla ja
käyttäjätunnuksella, jotka ovat vain UniPID:n koordinaatioyksikön työntekijöiden
hallussa.

Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä
Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.
Vastuuyksikön yhteystiedot:
Osku Haapasaari
OPK 317
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
osku.haapasaari@jyu.fi
+358 408054327
Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297
Jyväskylän yliopiston kirjaamo ja arkisto:
kirjaamo@jyu.fi, 040 805 3472
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 25.05.2018 alkaen.

