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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. 050 437 7074

4. Rekisterin nimi

Opiskelijavalintajärjestelmä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

- tutkinto-opiskelijoiden valitseminen Tampereen yliopistoon (Yliopistolaki
558/2009)
- tilastointi
- valintaperusteiden suunnittelu ja kehittäminen
- tieteellinen tutkimustoiminta

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

Järjestelmään rekisteröidään kaikki Tampereen yliopistosta alemman tai
ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta hakeneet henkilöt. Lisäksi
järjestelmää käytetään hakumateriaalin postittamiseen. Rekisterissä käsitellään vain yhden lukuvuoden hakijoita kerrallaan.
Hakijoista rekisteröidään seuraavat tiedot:
Hakijan perustiedot:
- henkilötunnus
- nimitiedot
- yhteystiedot
- sukupuoli
- kansalaisuus
- kotipaikkatiedot
- tietojen luovutuslupa
- aiempi koulutus
Hakijan hakukohteiden perustiedot:
- tunniste
- valintakokeeseen osallistuminen
- hyväksymistieto, johon sisältyy tieto hyväksymiskiintiöstä
- opiskelupaikan vastaanotto- ja kirjoittautumistiedot
Hakijan ylioppilastutkintotiedot ja todistuspisteet:
- hakijan suorittamien kokeiden tunnisteet, laajuudet ja arvosanat
- ylioppilastutkinnon kokeiden perusteella lasketut todistuspisteet hakukohteittain
Valintakokeiden tulokset:
- valintakokeen tunniste ja nimi
- valintakokeen yhteispistemäärä
- eräiden valintakokeiden osakokeista tai yksittäisistä tehtävistä saadut pisteet
Lisäksi järjestelmä sisältää erilaisia koodistoja.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

- Opetushallituksen pitämä valtakunnallinen Opintopolku.fi-palvelu (hakijoiden
itsensä antamat hakua koskevat tiedot ja vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilastutkintonsa suorittaneiden ylioppilastutkintotiedot)
- hakijan Tampereen yliopistoon toimittamat hakulomakkeet (aiempia opintoja
koskevat tiedot ja ennen vuotta 1990 ylioppilastutkintonsa suorittaneiden ylioppilastutkintotiedot)
- yhteisvalintoja koskevat tiedot valintoja koordinoivista yliopistoista
- tiedekunnat (valintakoepisteet, valintojen tulokset)

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

- Opetushallituksen pitämä valtakunnallinen Opintopolku.fi-palvelu (valintojen
tulokset)
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- Tieteellistä tutkimusta varten. Pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava vastuullinen johtaja sekä muut
henkilörekisteriasetuksen edellyttämät tiedot.
- Rekisteröidyn luvalla yliopisto luovuttaa opiskelijoiden osoitetietoja yhdistyksille, säätiöille ja viranomaisille rajoitettuihin muita opiskelumahdollisuuksia
koskevan informaatiomateriaalin postittamiseen.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☒ Ei
☐ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

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

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
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.

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Hakijoiden henkilötietoja säilytetään yksi lukuvuosi kerrallaan ja hävitetään
ennen seuraavaa hakukierrosta.

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:
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13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
-

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.

-

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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