1/3
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Laadittu/päivitetty: 7.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallintojohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Ulla Okkonen, ulla.okkonen(at)lapinamk.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lapin ammattikorkeakoulu tuottaa ja jakaa videoita opiskelijarekrytointiin sekä tieto- neuvonta- ja
ohjauspalveluiden toteuttamiseen. Videot ovat nähtävillä Lapin ammattikorkeakoulun julkisilla
internetsivuilla ja ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla. Videoita jaetaan ja markkinoidaan myös
ammattikorkeakoulun Instagram- ja Facebook -sivustojen kautta sekä muilla mahdollisilla sosiaalisen
median alustoilla. Rekisteri muodostuu kuvatuista videoista ja julkaisuluvista.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:
☒
rekisteröidyn suostumus (rekisteröidyltä pyydetään suostumus tietojen käyttöön
markkinointiviestinnässä
☒
sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus: Käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi eli
videoiden/kuvien kuvaamiseksi ja julkaisemiseksi

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
-

Video/kuvat säilytetään, kunnes niille ei enää ole käyttötarvetta
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-

Kuvattavien ja kuvaustiimin (opiskelijoiden) suostumus ja sopimukset säilytetään, kunnes niille ei enää
ole käyttötarvetta
Kuvattu raakamateriaali säilytetään, kunnes sille ei enää ole käyttötarvetta

8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Valmiit videot/kuvat tallennetaan ja niitä säilytetään Lapin AMKin verkkolevyllä.
Julkaisulupatietoja kerätään kirjallisella julkaisulupalomakkeella.

8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.

Jos rekisteröity antaa henkilötietonsa käsittelyä varten, niin henkilötietojen antamisen peruste on:
☐ rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä
☒ rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus
9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
-

Videot/kuvat ovat nähtävillä Lapin ammattikorkeakoulun julkisilla internetsivuilla ja Lapin AMKin
YouTube-kanavalla. Videoita/kuvia jaetaan ja markkinoidaan myös ammattikorkeakoulun Instagramin ja
Facebookin kautta. Sekä mahdollisilla muilla sosiaalisen median alustoilla.
Julkaisulupatietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
- Julkaisulupatietoja ja kuvia ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
- Videot tallennetaan Lapin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalle, jonka katselu on mahdollista
kaikkialla maailmassa.
11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: julkaisulupatiedot säilytetään lukitussa arkistossa.
Sähköisesti käsiteltävät tiedot: rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän
käyttöoikeutta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä.
Käyttäjätunnus on voimassa määrätyn ajan.
Fyysinen suojaus noudattaa ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistuksia. Sovelluksen ja palvelimen välinen
yhteys on suojattu.
12. Automatisoitu päätöksenteko
Ei tehdä automaattisia päätöksiä
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13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
• saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä
• tarkastaa itseään koskevat tiedot
• peruuttaa antamansa suostumus
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot
• vaatia tietojensa poistamista
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.
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