Päivitetty 16.9.2021

Sidosryhmärekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Turun Ylioppilaskyläsäätiö (jatkossa TYS) y-tunnus: 0142348-6
Yo-kylä 12 A
20540 Turku
Puh. (02) 2750 200
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tuula Kanervisto
Yo-kylä 12 A
20540 Turku
Puh. (02) 2750 200
tietosuoja@tys.fi
3. Rekisterin nimi
Sidosryhmärekisteri
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään TYS:n ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen
viestintään ja tiedottamiseen sekä sidosryhmätilaisuuksien järjestelyihin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat
tiedot, kuten:
-

nimitiedot
titteli/asema
työnantaja
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen
tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä
evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. tapaamisten ja muun yhteydenpidon
yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä, kuten lehdistä ja
muista julkaisuista, yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista lähteistä sekä
ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta tai siirretä TYS:n ulkopuolelle muihin tarkoituksiin kuin sen
toimeksiannosta ja lukuun toimiville yrityksille niiden hoitaessa TYSin kanssa sovittuja
esim. markkinointiin tai tilaisuuksien järjestelyihin liittyviä tehtäviä.
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja
tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin
suojattuja.
Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta
pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien
yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy
rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä
käyttöoikeudella.
10. TarkastusTarkastus-, korjauskorjaus- ja kieltokielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava
kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Kirjalliset pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen:
Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Talousjohtaja
Tarkastus- ja kieltopyynnöt
Yo-kylä 12 A
20540 Turku
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia sidosryhmärekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, sähköpostitse
osoitteeseen tietosuoja@tys.fi.

