TIETOSUOJAPOLITIIKKA
Periaa eet
Tietosuojaperiaa eet ovat:
Käsi elyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja
läpinäkyvyys
Käy ötarkoitussidonnaisuus
Tietojen minimoin
Tietojen täsmällisyys
Tietojen säilytyksen rajoi aminen
Tietojen eheys ja luo amuksellisuus
Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Henkilö edolla tarkoitetaan kaikkia suoraan tai epäsuoras tunniste avissa olevaan luonnolliseen henkilöön lii yviä etoja. Henkilö etoja käsitellään huolellises , ee ses sekä lainsääntöä ja sisäisiä ohjeita nouda aen. Lähtökohtana on avoimuus rekisteröityjä kohtaan. Henkilö etoja käsitellään vain yhdessä sovituilla mene elyillä ja etojärjestelmillä. Henkilö etojen käsi elyn dokumentoinnin avulla pystytään myös osoi amaan, e ä
olemme toimineet oikein.
Tietosuoja otetaan huomioon jo palveluiden, prosessien ja järjestelmien suunni eluvaiheessa. Tietosuoja on mukana myös etojärjestelmien kilpailutuksessa. Käytämme luote avia palveluita ja järjestelmiä. SAMK on etosuoja-asioissa ak ivises mukana korkeakouluyhteistyössä. Hyvin toteute u henkilö etojen käsi ely edesau aa organisaa on tehokasta toimintaa, kun henkilöstö etää, miten henkilö etoja pitää käsitellä.

Vastuut ja organisoin

Tietosuojasta vastaa ylin johto. Nime y etosuojavastaava raportoi
Erityisiä (arkaluonteisia) henkilö etoja käsitel- etosuoja-asioista suoraan ylimmälle johdolle. Tietosuojavastaavan
tehtävinä on mm. etosuojaan lii yvien asioiden valvonta, neuvonta
lään vain laissa erikseen määritellyissä lanja kehi äminen. Tietosuojavastaava on myös kontak henkilönä valteissa. Tällöin käsi elyssä noudatetaan erivovan viranomaisen suuntaan. Tietosuojavastaava on tehtävässään
tyistä huolellisuu a.
riippumaton. Tietosuojavastaavalla on apunaan etosuojan ydinryhMahdollisuuksien mukaan henkilö etoja sisäl- mä ja etosuojayhteyshenkilöiden verkosto.
tävä aineisto anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan.
Tietosuojayhteyshenkilöt havainnoivat oman toiminta-alueensa henkilö etojen käsi elyä, tarvi aessa opastavat ja raportoivat havainJokaiselle henkilörekisterille on määritelty
vastuuyksikkö ja yhteyshenkilö, jotka vastaa- noistaan etosuojavastaavalle. Osa etosuojayhteyshenkilöistä toimii linkkinä valtakunnallisiin ko. osa-alueen verkostoihin.
vat rekisterikohtaisiin yhteydeno oihin.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä Jokaisen työntekijän tulee tuntea ja hallita oman vastuualueensa
itseään koskeviin henkilö etoihin, oikeus pyyetosuojasääntely ja -riskit.
tää käsi elyn rajoi amista, etojen oikaisemista tai ( etyin rajoituksin) poistamista tai
vastustaa käsi elyä. Rekisteröidyllä on myös
oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Henkilö etojen elinkaari
Henkilö etojen käsi elylle määritellään oikeusperusta ennen käsi elyn
aloi amista. Samoin henkilö etojen käsi elylle tehdään riskianalyysi. Mikäli
henkilö etojen käsi elyyn todennäköises kohdistuu korkea riski, tehdään
etosuojaa koskeva vaikutustenarvioin . Erityisen tärkeää tämä on silloin,
kun otetaan käy öön uu a teknologiaa tai käsitellään rikkomuksia tai erityisiä henkilö etoja.
Henkilö etoja luovutetaan EU / ETA -alueen ulkopuolelle ainoastaan poikkeustapauksissa. Tällöin luovutuksen perusteet käydään läpi etukäteen etosuojavastaavan kanssa. Henkilö etojen käsi elyä ja etojärjestelmien
käy öä seurataan ja havai uihin ongelmiin puututaan.
Tiedonohjaussuunnitelmaan kuvataan etojen säilytysajat. Tarpee omat
henkilö edot tuhotaan etoturvallises .
Henkilökunnan ja opiskelijoiden tulee tarvi aessa päivi ää henkilö etonsa
SAMKin järjestelmiin.

Vies ntä, edo aminen ja koulutus

Raportoin ja seuranta

Tietosuoja sisäänrakennetaan ohjeisiin. Tämän lisäksi käytössä on omia henkilö etojen käsi elyyn suunniteltuja erityisiä ohjeita. Tietosuojan edotuskanavina ovat julkiset www-sivut, intran sivut ja etosuojavastaavan edo eet.
Tietosuojakoulutuksen todennetaan itsenäises tehtävällä Moodle-koulutuksella. Tietosuojaan lii yvät asiat ja koulutukset käydään läpi uusien työntekijöiden perehdy ämisprosessissa. Tietosuoja-asiat ovat mukana myös kehityskeskusteluissa. Jokaisesta henkilörekisteristä toteutetaan lainsäädännön edelly ämä rekisteröityjen informoin .

Tietosuoja-asioiden raportoin ja seuranta tapahtuu etosuojavastaavan
vuosikellon mukaises .
Tietosuojaan lii yvistä tapahtumista kerätään erillinen tapahtumaloki. Vuosi ain laaditaan etoto linpäätös.

