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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
Talouspalvelut ja viestintäpalvelut

Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Puh. 03 355 111
Y-tunnus 0155668-4
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

yhteyspäällikkö Mia Simpanen, p. 0401901243; rahoituspäällikkö Heikki Huoviala, p. 040 190 4072.
Sähköposti: mia.simpanen@uta.fi, heikki.huoviala@uta.fi

3. Tietosuojavastaava

Jukka Tuomela
jukka.tuomela@uta.fi
puh. 050 437 7074

4. Rekisterin nimi

Lahjoittajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:
Tampereen yliopistolle lahjoituksia antaneiden yhteystiedot ja lahjoitustiedot
kerätään lahjoittajarekisteriin. Lahjoittajien tietoja käytetään yliopiston kirjanpidon, veroilmoitusten ja valtion vastinraharaportoinnin tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja viestintään.
Käsittelyperuste:
☒ Suostumus
☒ Sopimus
☒ Lakisääteinen velvoite
Lahjoitus on sopimus ja siihen liittyy yliopiston lakisääteisiä velvoitteita. Lahjoituksia koskevat tiedot ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. Yliopiston tulee tehdä vuosittainen veroilmoitus henkilölahjoituksista.
Lahjoittaja voi ilmaista suostumuksensa yhteystietojensa käyttämiseen viestinnässä ja yhteydenpidossa. Tämän suostumuksen voi myös perua vastaanotettujen uutiskirjeiden yhteydessä tai ilmoittamalla rekisteripitäjälle.

6. Rekisterin tietosisältö
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Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot lahjoittajista:
- nimi (yritys tai henkilö)
- osoite
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-

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

sähköposti
puhelin
yrityksen/yhteisön yhteyshenkilö
lahjoitussumma
lahjoituksen kohdentamiseen liittyvät tiedot
salliiko lahjoittaja nimen, lahjoitussumman tai kohdentamistiedon
käyttämisen yliopiston viestinnässä
salliiko yhteystietojensa käyttämisen yhteydenpidossa ja viestinnässä

Lahjoittajan täyttämät tiedot yliopiston varainhankinnan verkkosivuilla tai lahjakirjassa. Lahjoittaja antaa kaikki tietonsa itse.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:
Verohallinnolle lahjoittajavähennystä varten.

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

Mikäli tietoja siirretään
ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaus käytettävistä suojatoimista

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Varainhankinnan verkkosivujen ylläpitoa hoitaa JJ-Net Oy, jonka kanssa on
käsittelijäsopimus henkilötietojen käsittelystä.
Lahjoittajien uutiskirje lähetetään E-Mailer-uutiskirjeohjelmasta. Yliopistolla on
käsittelijäsopimus henkilötietojen käsittelystä Websonic Oy:n kanssa.

A manuaalinen aineisto
Lahjakirjat säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti myös paperilla. Lahjakirja on julkinen.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Tietokannan tiedot säilytetään suojatulla verkkoasemalla, josta otetaan säännölliset varmuuskopiot. Tietokannan ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on
pääsy verkkoasemalle ja tietokantaan henkilökohtaisten peruspalvelutunnusten avulla. Tunnukset ovat voimassa työsuhteen ajan.
Käyttäjät ja ylläpitäjät ovat sitoutuneet noudattamaan, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja muussa laissa on
säädetty.
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11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Lahjoitukseen liittyviä tietoja (mm. lahjakirjat) säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai 10 vuoden ajan.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai
profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi
mukaan lukien:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

Postiosoite
33014 Tampereen yliopisto

Lahjoittajan yhteystietoja viestinnän tarpeisiin säilytetään toistaiseksi. Lahjoittaja voi itse perua suostumuksen yhteydenpitoon milloin tahansa. Toimimattomat yhteystiedot poistetaan. Lahjoittajaorganisaation yhteyshenkilön vaihtuessa vanhan yhteyshenkilön tiedot poistetaan.

-

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

-

Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

-

Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumukseen perustuvat eli
viestintään liittyvät tiedot poistettua.

-

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

-

Vastustamisoikeus
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

-

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen
asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä
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on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan
yliopiston kirjaamoon.
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