Päivitetty 1.1.2020

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
HAMK Akatemia
PL 47 13101 Hämeenlinna
03 6461, hamk@hamk.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
HAMK Akatemia/ Hämeen kesäyliopisto
Rehtori Juha-Pekka Liljander
PL 47, 13100 Hämeenlinna
045 601 0526, kesayliopisto@hamk.fi
3. Rekisterin nimi
Hämeen kesäyliopiston kurssinhallintarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hämeen kesäyliopiston kurssinhallintarekisteriä käytetään asiakassuhteiden (opettajat ja
opiskelijat) hoitamiseen ja tiedotukseen. Rekisteriin kerätään vähintään
ilmoittautumislomakkeella pyydetyt pakolliset henkilö-, laskutus- sekä tilastointitiedot.
Hämeen kesäyliopiston henkilötietojen kerääminen perustuu luotonantoon, laskutukseen ja
perintään liittyviin tiedonkeruisiin. Tietoja kerätään henkilötietolain (523/99) perusteella.
Asiakkaan suostumuksella annettuja tietoja voidaan käyttää yleisessä tiedotuksessa sekä
markkinoinnissa. Rekisteriin voidaan kerätä myös verkosta löytyviä sähköpostiosoitteita
markkinointitarkoituksiin. Tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä, pyyntö
esitetään osoitteeseen kesayliopisto@hamk.fi
5. Rekisterin tietosisältö
Tallennettavat tiedot ilmenevät Hämeen kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeesta.
Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään sekä mahdolliset opintoihin
liittyvät osallistumis- ja suoritustiedot.
Kerättävät henkilön yksilöintitiedot:
- nimitiedot
- henkilötunnus
- osoitteet
- puhelinnumero
- ammatti
- työpaikka
- opiskelijan koulutustiedot
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Kerättävä tilastointitieto viranomaisia varten:
- opiskelijasta kerättävä tilastointitieto
Kerättävä laskutustieto asiakkaan tilaamista palveluista:
- tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat asiakkaiden ilmoittamia tietoja:
- asiakkaan ilmoittamat tiedot Hämeen kesäyliopiston sähköisellä ilmoittautumislomakkeella
- asiakkaan antamat tiedot, jotka annettu puhelimitse tai sähköpostilla tehdyssä
tiedustelussa
- asiakkaan yhteystietojen muutokset asiakkaan oman ilmoituksen mukaan
Opettajilta ja tentaattoreilta saadut asiakasta koskevat opintosuoritustiedot kerätään
opintosuoritusmerkintöjä varten ja ne välitetään tarvittaessa suoritusrekisteriä pitävälle
oppilaitokselle kirjattavaksi.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
- Tilastotietoja Tilastokeskukselle
- Tilastotietoja Opetusministeriölle ja Opetushallitukselle
- Tilastotietoja Suomen kesäyliopistot ry:lle
- Tieteellistä tutkimusta varten (julkisuuslaki 621/99 ja henkilötietolaki 523/99, tietojen
pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle asianmukainen tutkimussuunnitelma ja ilmoitettava
vastuullinen tutkija)
- Laskutukseen ja palkkioiden maksamiseen liittyvien tietojen luovutus Hämeen
ammattikorkeakoulun hallinnoimiin järjestelmiin.
- Perintätoimeksiantoihin liittyvät yksittäiset tiedot, joita tarvitaan maksamattomien laskujen
perinnässä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesta aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.
Asiakkaan tietoja voivat käyttää ja muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet
Hämeen kesäyliopiston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Käyttäjillä on henkilökohtainen
tunnus ja salasana.
10. Tarkastus oikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä Hämeen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Visamäentie 35 A, 13100
Hämeenlinna. Varaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.
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11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon
korjaamista. Korjaamisvaatimus tulee tehdä Hämeen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina
osoitteessa Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Varaa mukaasi kuvallinen
henkilöllisyystodistus.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää markkinointitietoja keräävä
rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevaa tietoa, joka liittyy suoramainontaan,
etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Pyyntö markkinointiestosta toimitetaan
sähköpostitse osoitteeseen kesayliopisto@hamk.fi.
Henkilöllisyyden todistamiseksi tarkastuspyyntö on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta,
kuin millä alkuperäinen rekisteröinti on suoritettu. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on
todistettava muilla tavoin.

