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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto
Työelämäpalvelut

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

Ari Kurlin
Puh. 050-4067419
Sähköposti: ari.kurlin@uta.fi

3. Tietosuojavastaava

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

4. Rekisterin nimi

Sijoittumisseurantakyselyt Tampereen yliopistossa
kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneille

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:
Sijoittumisseurantakyselyillä selvitetään opiskeluajan ja työllistymisen välisiä
yhteyksiä sekä työllisyystilannetta vuosi valmistumisesta. Tietoja käytetään
koulutuksen kehittämistyöhön sekä tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.
Käsittelyperuste: yleinen etu tai julkisen vallan käyttö tilastointitarkoitukseen
yliopistolain (2009/558, 2 §; 87 §) mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Käsittelyperuste:
☐ Suostumus
☐ Sopimus
☐ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☒ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
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6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja opiskelijarekisteristä (mm. opiskelijanumero, sukupuoli, koulutusala, pääaine/tutkinto-ohjelma) sekä tietoa valmistuneiden työelämään sijoittumisesta, työllistymisen laatuun liittyvistä tekijöistä ja valmistuneiden tyytyväisyydestä opintoihin työelämän näkökulmasta.
Lomakkeiden lähetystä varten osoitetiedot tilataan opiskelijarekisteristä.
Osoitetiedot tuhotaan aineistonkeruun jälkeen.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Opiskelijatietojärjestelmä ja kyselyyn vastaavat valmistuneet.
Aineisto kerätään paperilomakkeella/sähköisellä e-lomakkeella.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:
Sijoittumisseuranta-aineistot luovutetaan ilman henkilötietoja (opiskelijanumero) Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle (FSD) arkistoitavaksi, ks.
http://www.uta.fi/fsd.
FSD voi antaa aineistoa käytettäväksi tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen arkistointisopimuksen mukaisesti heti arkistointiversion valmistuttua. Ennen 1.1.2012 kerättyjä kandiaineisto ja vuosina 2006–2011 valmistuneet) säilytetään työelämäpalveluissa ja niitä voidaan luovuttaa sopimuksen mukaan
ilman henkilötietoja.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:
Raportin tekee tutkimuspalvelu TUPA Tampereen yliopistosta. Kyselylomakkeiden painatuksen ja lähetyksen tekee TKP-Print Oy ja kirjeiden jakelun
Posti Oyj. Sähköpostikutsuja lähetetään E-Maileri –sovelluksella.

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:

A manuaalinen aineisto
10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperilomakkeita säilytetään viisi vuotta arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Vastaukset kerätään ja säilytetään suojatuilla verkkopalvelimilla.
Aineiston käsittelystä vastaavilla henkilöillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, joilla palvelimille pääsee kirjautumaan. Tunnukset ovat voimassa
työsuhteen ajan.
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11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Vastaajan yksilöinnin mahdollistavaa tunnistetietoa säilytetään rekisterissä
vain aineiston yhdistämiseen saakka ja tieto tuhotaan aineiston käsittelyn jälkeen. Aikasarjojen laatimista varten aineistoja säilytetään ilman suoria tunnistetietoja 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

Tietoja käytetään tilastollisia tarkoituksia varten. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) nojalla oikeus tietojensa tarkastamiseen, oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen, käsittelyn vastustamiseen ja oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.
-

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 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.

Kansallisen tietosuojalain tullessa voimaan näitä oikeuksia voidaan rajoittaa
tilastollisten aineistojen keräämisen mahdollistamiseksi (HE 9/2018 vp).
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan yliopiston kirjaamoon.

Postiosoite
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite
Kalevantie 4
33100 Tampere

Puhelin 03 355 111

www.uta.fi
Y-tunnus 0155668-4

