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Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja 
hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction 

Tietosuojailmoitus:  

PODI-hankkeen järjestämien tapahtumien ja postituslistan 
tietosuojailmoitus  

Tämä on tietosuojailmoitus, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

artikloihin 13 ja 14. 

Rekisterinpitäjä  

Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Joukahaisenkatu 3  

20520 Turku 

Puhelinvaihde (02) 263 350  

kirjaamo@turkuamk.fi 

Vastuuhenkilöt ja yhteyshenkilöt 

Anne Rouhelo, PODI-hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu 
(anne.rouhelo@turkuamk.fi, p. 040 3550 826) 

Elina Vuorio, PODI-hankkeen projektikoordinaattori, Turun 
ammattikorkeakoulu (elina.vuorio@turkuamk.fi, p. 040 3550 526) 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Jaani Kuusela, tietosuojavastaava (Turun AMK),  

puhelinnumero: 044 907 2894 

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: 

tietosuoja@turkuamk.fi 

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee 

tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva 

tietosuoja-asiantuntija. 

mailto:tietosuoja@turkuamk.fi
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen 

ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeen (1.9.2021–31.8.2023) tapahtumien 

toteuttamiseksi sekä postituslistan luomiseksi ja ylläpitämiseksi em. 

hankeaikana. 

PODI-hankkeen tapahtumat on suunnattu varsinaissuomalaisille 

ohjaustoimijoille ja -verkostojen edustajille. Hankkeen tavoitteena on 

suunnitella ja toteuttaa varsinaissuomalaisille ohjaustoimijoille avoimia 

tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää digiosaamistaan sekä luoda 

verkostoitumismahdollisuuksia alueen muiden ohjaustoimijoiden kanssa.  

Hanke on ESR-rahoitteinen Reacat-EU-hanke, joka rahoitetaan osana 

Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanketta 

toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 

(Novida), Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Salon seudun 

koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto), Turun 

Aikuiskoulutuskeskus, Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), Turun 

yliopisto ja Åbo Akademi. 

Lisätietoja hankkeesta.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Oikeusperuste on henkilötietojen käsittelylle rekisteröiden suostumus. (EU 

679/2016 6.1.a) ja EU 679/2016 6.1 b) 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat PODI-hankkeen tapahtumien osalta: 

etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio sekä ko. tapahtuman 

toteuttamiseen liittyvät taustakysymykset (esim. digiohjaukseen liittyvät 

koulutustarpeet).  

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat PODI-hankkeen postituslistan osalta: 

etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite. 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/podi-polkuja-ja-palveluja-digitaaliseen-ohjaukseen/
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Henkilötiedot poistetaan ko. tapahtuman toteutuksen jälkeen, ellei rekisteröity 

anna erillistä suostumusta liittää henkilötietojaan PODI-hankkeen 

postituslistalle. PODI-hankkeen postituslistaan liittyvät henkilötiedot tuhotaan 

hankkeen päättyessä 31.8.2023. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot on saatu suoraan ko. rekisteröidyltä henkilöltä. PODI-hankkeen 

tapahtumiin ja postituslistalle ilmoittautuminen on vapaaehtoista. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja vastaanottavat Turun ammattikorkeakoulun PODI-hankkeessa 

työskentelevät henkilöt (Anne Rouhelo ja Elina Vuorio), jotka koordinoivat 

hankekonsortion yhteisesti järjestettäviä tapahtumia, ja jotka ylläpitävät ja 

päivittävät hankeviestinnän tueksi kerättävää postituslistaa. Turun AMK 

koordinoi hankekonsortion yhteisesti järjestettävien tapahtumien 

ilmoittautumista Webropolin kautta, ja alkuperäinen henkilötietoaineisto jää 

Turun AMK:lle.  

Henkilötietoaineistoa käsittelee rekisterinpitäjän lukuun PODI-hankkeen 

kehittämistyössä mukana oleva projektihenkilöstö (ks. sivulla kaksi mainittujen 

muiden PODI-hanketoteuttajaorganisaatioiden projektihenkilöstö), jotka 

osallistuvat ko. hankkeen tapahtumien järjestämiseen.  

Olennaiset tiedot henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle) 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Tietojen suojauksen periaatteet 

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja PODI-

hankkeessa työtehtäviensä puolesta. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla, 

käyttöoikeuksilla sekä monivaiheisella tunnistautumisella. 
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Tietoja säilytetään ja suojataan siten, etteivät PODI-hankkeen ulkopuoliset 

henkilöt niitä näe ja siten, ettei niitä voi vahingossa hävittää, muuttaa, 

luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä.  

Tiedot poistetaan Webropol-järjestelmästä, kun tiedot on kerätty ko. 

tapahtuman osalta. Mikäli rekisteröity on antanut suostumuksen 

henkilötietojen lisäämisen PODI-hankkeen postituslistalle, henkilötiedot 

lisätään postituslistalle. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus: 

− saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen 

säädettyä poikkeusta 

− tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot 

− poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai 

yleisen edun mukainen tehtävä) 

− rajoittaa tietojensa käsittelyä 

− vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai 

oikeutettu etu 

− pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä 

toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai sopimus 

− peruuttaa antamansa suostumus 

− henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva 

rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus 

− olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi 

sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan) 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa 

mainittuihin yhteyshenkilöihin tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja 

rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava. 

Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman 

lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta 
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tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, 

ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.  

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, 

että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu 

tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 
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