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artikla. 

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 

  
UniPID-verkoston koordinaattori, Helsingin yliopisto, ja muut UniPID-verkoston 

jäsenyliopistot ovat sitoutuneet keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi 

oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen 

käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopistot 

hallinnoivat henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Henkilötietoja kerätään UniPID-verkoston Virtual Studies -kurssien opetuksen 

järjestämistä ja opintosuoritusten hallinnointia varten. Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperusteena toimii käsittelyn tarpeellisuus rekisterinpitäjän lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseksi, joka tässä tapauksessa on korkeakoulutuksen 

järjestäminen. 

Kurssi-ilmoittautumislomakkeella antamasi henkilötietosi tallennetaan UniPID:n 

kurssitietokantaan, niitä käsitellään kurssien opetuksen järjestämiseksi ja 

opintosuoritusten hallinnoinnin mahdollistamiseksi. Jos opintosuoritusten 

hallinnointi sitä edellyttää, Helsingin yliopisto luovuttaa henkilötietoja muiden 

UniPID-jäsenyliopistojen1 käyttöön. 

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?  
 

Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä kerätään nimi, sukupuoli, postiosoite, 

sähköpostiosoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus (opiskelijoilta joilla ei ole 

suomalaista sosiaaliturvatunnusta, syntymäaika), asuinpaikka, kansalaisuus, 

äidinkieli, kotiyliopisto, opiskelijanumero, pääaine, tutkinto-ohjelma sekä 

kotiyliopiston yksikkö jossa opiskelija on kirjoilla. 

Nämä tiedot ovat välttämättömiä opintosuoritusten kirjaamiseksi. Henkilötietoihisi 

ei lisätä muista lähteistä tulevia henkilötietoja tai tietoja joita et ole itse ilmoittanut 

kurssi-ilmoittautumislomakkeella, ellet käytä rekisteröidyn oikeutta tietojen 

oikaisuun. 

 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 
 

Henkilötietoja sisältävään kurssi-ilmoittautumistietokantaan on pääsy tietyillä 

UniPID:n jäsenyliopistojen työntekijöillä, joihin lukeutuvat kurssia opettavat henkilöt, 

verkoston koordinaatioyksikössä työskentelevät henkilöt sekä 

opintohallintoasioissa UniPID:n verkko-opintojen kanssa työskentelevät henkilöt. 

Henkilötiedot siirretään kurssi-ilmoittautumistietokannasta käsiteltäväksi kurssia 

järjestävään yliopistoon opetuksen järjestämistä ja opintopisteiden kirjaamista 

varten. 

Yliopistohenkilöstön lisäksi Nordenswan & Siirilä Oy:n työntekijöillä, jotka ylläpitävät 

verkkosivustoa ja kurssi-ilmoittautumisten hallintajärjestelmää, on rajallinen pääsy 

henkilötietoihin. Nordenswan & Siirilä Oy:n työntekijät eivät käsittele henkilötietoja. 

 
1 UniPID-verkoston jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. 
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Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on 

suojattu? 
  

Osapuolet eivät siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, ellei tämä ole 

tarpeen kurssien järjestämiseksi EU:n ulkopuolisen kumppanin kanssa. 

Henkilötietojen siirtämisessä tai luovuttamisessa EU/ETA-alueen ulkopuolelle on 

huolehdittava, että henkilötietojen siirto toteutetaan Tietosuojalainsäädännön 

mukaisesti ja niin ettei tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen suojan tasoa 

vaaranneta. Ellei Euroopan komissio ole todennut kohdemaan tietosuojan tasoa 

riittäväksi, tiedot siirtävä osapuoli huolehtii siitä, että siirron tai luovutuksen 

aiheuttamat riskit rekisteröidylle arvioidaan, käytetään lainmukaista siirtovälinettä 

sekä toteutetaan tarvittavat muut toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien 

turvaamiseksi.  

 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot? 
  

Henkilötietojen käsittely lopetetaan ja niihin liittyvät tunnisteelliset tiedot poistetaan 

UniPID-verkoston hallintajärjestelmästä kymmenen (10) vuotta sen jälkeen, kun 

kurssi-ilmoittautuminen on otettu vastaan. Käsittelyaika perustuu maisterin 

tutkinnon suorittamisen maksimiaikaan, eli tiedot poistetaan kun voidaan olettaa 

opiskelijan lopettaneen opintonsa. Opintosuoritustiedot säilytetään kurssia 

järjestävän rekisterissä pysyvästi.  

Tunnisteettomat (anonyymit) tiedot arkistoidaan, ja niitä voidaan käyttää 

tilastointitarkoituksiin. 

 

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 

• 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. 
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Miten voit käyttää oikeuksiasi? 
 

Kaikki pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyen tulee lähettää 

vastuuyksikölle, jonka yhteystiedot on listattu tämän dokumentin lopussa. 

Henkilöllisyys tarkistetaan tarvittaessa erikseen.   

 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 
 

Yliopistot yhteisrekisterinpitäjinä käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia 

toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä 

henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. 

Henkilötietojen käsittely kurssi-ilmoittautumistietokannassa tapahtuu 

henkilökohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella, joka myönnetään vain niille, 

joiden työn luonne sitä vaatii. Näitä henkilöitä ovat UniPID:n koordinaatioyksikön 

työntekijät, kurssia järjestävien yliopistojen opetus- ja hallintohenkilöstön jäsenet 

sekä www-toteutuksesta vastaava taho. 

Liikenne UniPID:n verkkosivuilla on suojattu SSL-sertifikaatilla. 

 

Yhteystiedot  
 

Rekisterinpitäjät 

Seuraavat UniPID-verkoston jäsenyliopistot toimivat yhteisrekisterinpitäjinä: 

Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin 

yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi. 

 

Vastuuyksikön yhteystiedot 

UniPID-verkoston koordinaatioyksikkö  

unipid-info@helsinki.fi 

PL 27 (Latokartanonkaari 7)  

00014 Helsingin yliopisto 

 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuoja@helsinki.fi 

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 20.01.2022 alkaen. 
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