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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
Yliopistopalvelut

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

kenelle/mihin järjestelmää koskevat kyselyt osoitetaan
nimi: Sami Hautakangas
Puh. 050 462 7387
Sähköposti: sami.hautakangas@uta.fi

3. Tietosuojavastaava

Jukka Tuomela
jukka.tuomela@uta.fi
puh. 040 5449065
Opetustietojärjestelmä (OPSI)

4. Rekisterin nimi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:
Koulutusten, opetussuunnitelmien ja opetuksen suunnittelu ja opetustietojen
julkaiseminen opinto-oppaissa, opetusohjelmissa ja opetustarjontapalveluissa.
Yliopistolaki 558/2009
Käsittelyperuste:
☐ Suostumus
☐ Sopimus
☒ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

6. Rekisterin tietosisältö
Postiosoite
33014 Tampereen yliopisto

Opettajan tiedot liittyen järjestettävään opetukseen (nimi, sähköposti, mahdollinen tarkempi rooli opetuksessa, joka antaa oikeuden kurssitoteutuksesta kerättävän palautteen käsittelyyn.
Käyntiosoite
Kalevantie 4
33100 Tampere

Puhelin 03 355 111

www.uta.fi
Y-tunnus 0155668-4
kirjaamo@uta.fi
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Suunnittelijan kommentit opetussuunnitelmaan.

Opettajalta saadut tiedot.
7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Yliopiston käyttäjätunnusrekisteristä käyttäjien tiedot.
Yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä tieto opettajaroolista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Opetustarjontatiedot opiskelijaliikkuvuuden järjestelmiin (JOOPAS, Tampere3:n ristiinopiskelupalvelu)
Opetustarjontatiedot Tampereen kaupungin ylläpitämään "KOROTA - Korkeakoulutasoiset opinnot toisen asteen opiskelijoille" opetustarjontapalveluun.
Opettajan tiedot yliopiston kurssipalautejärjestelmään.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Webropol Oy:n Saas-palveluna tarjoama kurssipalautejärjestelmä, jonka
kanssa yliopistolla on toimeksiantosopimus.

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään
ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaus käytettävistä suojatoimista

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☐ Ei
☒ Kyllä, mihin:
Yliopiston www-sivuilla olevassa opetusohjelmassa sekä opetustarjontapalveluissa: henkilön nimi, kotisivu, sähköposti sekä rooli järjestettävässä opetuksessa osana niiden kurssien tietoja, joihin tiedot on tallennettu.
A manuaalinen aineisto

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Arkistoidut julkiset opetusohjelmatiedot yliopiston arkistossa
B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Järjestelmiä suojataan Tampereen yliopistossa yleisesti käytössä olevien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Tallennetut tiedot säilytetään yliopiston palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain ylläpidosta vastaavat henkilöt.
Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjällä
(valintojen toteuttamiseen osallistuva henkilökunta) on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee.
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11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Säilytetään pysyvästi arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti arkistossa.

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

-

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 poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

-

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 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
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-

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
on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan
yliopiston kirjaamoon.
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