Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.12.2015

Nimi (y-tunnus)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Osoite

PL 520 (Tiedepuisto 3), 28601 PORI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(02) 620 3000
Nimi
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Hanna Valtokivi
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Satakunnan ammattikorkeakoulu, PL 520 (Tiedepuisto 3), 28601 PORI
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(02) 620 3000 (vaihde)
3
Rekisterin
nimi

Alumnirekisteri (www.samk.fi/alumnille)

4
Alumnirekisterin henkilötietoja käytetään:
Henkilötietojen käsittelyn • Alumnien väliseen yhteydenpitoon asianomaisten niin halutessa:
tarkoitus
SAMKista valmistuneet voivat etsiä opiskelutovereitaan määrättyjen hakukriteerien

perusteella (jatkossa, kun rekisterisovellus päivitetään)
• sähköisen alumnikirjeen ja Agora-lehden sähköpostitukseen
- SAMKin toimintaa ja kehittämistä koskevien kyselyiden lähettämiseen
• SAMKin tuotteista ja palveluista (koulutuksesta) tiedottamiseen

5
Rekisterin
tietosisältö

Alumnirekisteri:
• Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi, sukupuoli, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
sähköpostiosoite (osoitetiedot tulevat vain ammattikorkeakoulun tietoon)
• Mistä toimipisteestä valmistunut, tutkintonimike ja valmistumisvuosi sekä
koulutusohjelma
• Ammatti ja tehtävänimike nykyisessä työssä, työnantajan nimi ja osoite
• Uratarina; madollisuus lisätä tiedot omasta blogista, www-sivuista ja sosiaalisen median
kanavista
Lisäksi rekistöitymisen yhteydessä on mahdollisuus kieltää markkinointimateriaalin ja
alumnikirjeen lähetys.
ietoja ei julkaista SAMKin nettisivuilla.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröityjiltä itseltään. Rekisteröityjillä ei toistaiseksi ole mahdollisuutta
muokata tietojaan itse.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoihin on pääsyoikeus:
Tietojen
säännönmu- · alumnitoiminnan vastuuhenkilöllä SAMKissa
kaiset luovu- · opiskelijatietojärjestelmän pääkäyttäjillä
tukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

-

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.
Alumnirekisteriin ei ole pääsyä muilla kuin käyttäjätunnukset omaavilla henkilöillä ja
mahdolliset väärinkäytökset voidaan selvittää.
Nettisivuston palvelin on suojatuissa SAMK:n tiloissa ja niillä oleviin tietoihin on pääsy vain
nimetyillä henkilöillä. Palvelimella olevat tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla.
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Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterin käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tarkistuspyynnöt alumnirekisterin sisältämien tietojen osalta osoitetaan rekisteristä
vastaavalle henkilölle kirjallisesti.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Palvelun sinulta itseltäsi keräämät henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys aiemmin
mainittuun yhteyshenkilöön.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

-

Tulosta

