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ETELÄ-POHJANMAAN KORKEAKOULUYHDISTYKSEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry (0278858-3)
Kampusranta 9 C
60320 Seinäjoki
Puh. 050 431 7072
Sähköposti info@epky.fi
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Outi Kultti
Puh. 050 431 7077
Sähköposti outi.kultti@epky.fi
2. Keräämämme henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys kerää ja käsittelee henkilötietoja muutamista
henkilötietoryhmistä. Mihin ryhmään kuulut, riippuu siitä, mikä on suhteesi meihin.
Voit kuulua myös useampaan ryhmään yhtä aikaa. Pääryhmät ovat:
-

Opiskelijat
Markkinointikirjeidemme vastaanottajat
Yhteistyökumppanit

Alta löydät henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksen ja lainmukaisuusperusteen
ryhmittäin jaoteltuna.
Opiskelijat
Opiskelijoita koskevat tiedot kerätään kursseista tiedottamista, kurssimaksujen
laskuttamista, kurssisuoritusten rekisteröintiä sekä lakisääteistä tilastointia varten.
Opettajia koskevat tiedot kerätään palkkionmaksua ja tilastointia varten. Tilastoihin ei
luovuteta yksittäisten henkilöiden tietoja. Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin
tallennetaan huoltajan tiedot. Mikäli työnantaja tai yritys maksaa kurssin osallistujan
puolesta, tallennetaan myös maksajan tiedot laskutusta varten.
Opiskelijoiden nimeä, kotiosoitetta ja sähköpostiosoitetta saatetaan käyttää EteläPohjanmaan kesäyliopiston tulevien kurssien markkinoinnissa, mikäli opiskelija on
antanut siihen suostumuksensa.
Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuusperusteena on opiskelijan sopimus
koulutuspalveluistamme. Opintojen mahdollinen jälkimarkkinointi kohdennetaan niihin
opiskelijoihin, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.
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Markkinointikirjeiden vastaanottajat
Suoramarkkinointia suoritamme ainoastaan kursseistamme ja koulutuksistamme ja
vain suostumuksen antaneille henkilöille.
Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppani- ja sidosryhmärekisteriin rekisteröityjen tietoja käsitellään EteläPohjanmaan korkeakouluyhdistyksen palveluviestinnässä. Yhteistyö- ja sidosryhmille
viestintä on ainoastaan palvelutiedottamista jonkin sellaisen toiminnan osalta, johon
rekisteröity liittyy työ- tai virkasuhteensa, tehtäviensä tai muun vastaavan syyn takia
ja rekisteröity on itse tilannut tiedotteet.

Verkkosivuvierailijat
Korkeakouluyhdistys käyttää sivustollaan verkkosivujen kävijäseurantapalvelua
Google Analytics, joka hyödyntää evästeitä. Sillä keräämme anonyymejä tilastoja
sivuston käyttäjistä parantaaksemme sivuston sisältöä. Istuntokohtaiset evästeet
säilyvät selaimen muistissa vain istunnon ajan.
Sivustovierailun kautta luovutamme tietoja esimerkiksi Googlelle, joka käsittelee niitä
itsenäisenä rekisterinpitäjänä. Sivustoilla kävijää koskeva data siirretään Googlelle ja
Google käsittelee sitä rekisterinpitäjänä omiin käyttötarkoituksiinsa ja Googlella on
mahdollisuus yhdistää dataa muihin kävijää koskeviin tietoihinsa. Google käyttää
epäsuoraan tunnistamiseen kävijän yksilöllistä tunnistetta (IP-osoite) käyttäjien
yksilöimiseen, mutta sillä on mahdollisuus yhdistää tämä IP-osoite esimerkiksi
Google-tilille kirjautumisen yhteydessä suoraan luonnolliseen henkilöön. Huomaa,
että Google tilille kirjautuneena, Google kerää sinusta vielä yksilöivämpiä tunnisteita,
kuten esimerkiksi laitteesi yksilöivät tunnisteet, käyttämäsi selaimen tai sovelluksen
tiedot, Android / IOS-mobiilikäyttäjien mainostustunniste, kielivalinnat,
ystäväverkostosi ja suosituimmat YouTube-videosi.
Google käyttää kävijätietoja ainakin seuraaviin tarkoituksiin:
• Paikannus (maa, kaupunki, yrityksen tai yhteisön omistama verkko)
• Kävijän käyttäytyminen sivustolla
• Kävijän kiinnostuksen kohteet sivustolla
• Uudelleenmarkkinointi ja mainosten välittäminen
Uudelleenmarkkinointiin liittyen Google täydentää IP-osoitteeseesi sen
käyttämiseen pohjautuvia tietoja, joiden perusteella se luokittelee käyttäjää
ainakin sijainnin, osoitteen ja iän perusteella.
Googlen tietosuoja- ja käyttöehdot löydät osoitteesta:
Tietosuoja ja käyttöehdot – Google
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Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan myös Metan Pixel-seurantapalvelua. Meta
käsittelee tietojasi itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja heidän tietosuojakäytännöistään
voit lukea lisää osoitteesta:
https://www.facebook.com/about/privacy
Yhdistyksellä on varaus käsitellä tietoja myös Twitter-markkinoinnissa, Googlen
Youtube-markkinoinnissa ja Microsoftin Linkedin-markkinoinnissa.
LinkedInin yksityisyyskäytännön löydät täältä: LinkedIn Privacy Policy
Twitterin yksityisyyskäytännön löydät täältä: Privacy Policy (twitter.com)
Voit itse päättää evästeiden tallentumisesta laitteellesi. Ohjeita evästeiden
estämisestä eri selaimille mm:
-

-

-

-

Google Chrome
o https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=fi
Internet Explorer
o https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge
o https://privacy.microsoft.com/fi-fi/windows-10-microsoft-edge-andprivacy
Mozilla Firefox
o https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen
Safari
o https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fi_FI

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Alla on kuvattu pääryhmittäin, mitä henkilötietoja käsittelemme. Markkinoinnin
suorittamiseksi emme kerää henkilötietoja laajemmin, kuin mitä kohdassa 2 on
kuvattu.
Opiskelijat
Henkilön yksilöintitiedot:
- Etunimi, sukunimi, henkilötunnus
- Ammattinimike, työpaikka
- Kotiosoite, postinumero, postitoimipaikka
- Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Laskutustiedot yrityslaskutuksessa
- Yrityksen nimi, laskutuksen yhteyshenkilö, osoitetiedot, Y-tunnus, verkkolaskuosoite
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Tilastointitiedot:
- Sukupuoli
- Äidinkieli
- Kotikunta
- Koulutustausta
- Pääasiallinen toiminta
- Ammattiala
- Opintojen tarkoitus
- Mistä saanut tietoa opiskelumahdollisuudesta
- Muu samanaikainen päätoiminen opiskelu, missä oppilaitoksessa
- Tiedotelupa (kyllä/ei)
- Vapaamuotoinen lisätietoja (esim. erityisruokavaliot)
Ilmoittautumis- ja laskutustiedot
- Ilmoittautumistiedot (kurssin nimi, hinta, aloitus- ja päättymispäivä)
- Laskutus- ja maksutiedot
Opintosuoritusrekisteri
- Suoritettujen tenttien arvosanat (tenttijän nimi, henkilötunnus, arvosana)
- Koulutuksesta annettu osallistumistodistus (koulutuksen nimi, koulutuksen sisältö,
osallistujan nimi ja henkilötunnus)

Yhteistyökumppanit
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite

4. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö
velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun henkilötietoa ei enää tarvita,
poistamme henkilötiedot rekisteristämme kohtuullisessa ajassa.
5. Tietolähteet
Rekistereiden tiedot ovat henkilöiden itsensä ilmoittamia tietoja sekä tietoja, joita
tallentuu rekisterinpitäjän järjestelmiin riippuen henkilön suhteesta meihin. Kyseiset
tiedot on kuvattu kohdassa 3. Tietoja kerätään myös julkisista ulkoisista lähteistä
manuaalisella poiminnalla henkilöstön toimesta. Emme käytä tietoja profilointiin.
Metan ja Googlen markkinoinnin kohdennustyökalut tuottavat anonyymiä dataa,
mutta Meta tuottaa mainostajalle näkyvää henkilötietoa, mikäli kohde reagoi
mainokseen Metan palveluissa esimerkiksi tykkäämällä tai jakamalla. Google ja Meta
yhdistelevät tietoja eri lähteistä kohdentamisen optimoimiseksi.
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6. Tietojen säännönmääräiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tallennetut tiedot on rajoitettu korkeakouluyhdistyksen ja kesäyliopiston sisäiseen
käyttöön. Asiakasrekisteri on suojatussa ja GDPR-Compliant sertifioidussa ASIOjärjestelmässä ja sen tietoja siirretään tarvittaessa ulkopuolisille alikäsittelijöille
yhdistyksen markkinoinnin toteuttamiseksi. Googlen, Metan, Twitterin. MailChimpin ja
LinkedInin palveluiden kautta kerättyjä tietoja on mahdollista päätyä Euroopan
Unionin ulkopuolelle. Palveluntarjoajat ovat ilmoittaneet noudattavansa
eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä. Siirtojen perusteena ovat toistaiseksi
Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet (Standard Contractual Clauses,
SCC)
Poikkeuksena sisäiseen käyttöön ovat myös avoimeen korkeakouluopetukseen
osallistuvat, joiden osalta osallistujien tiedot välitetään suoritustietojen rekisteröintiä
varten sille korkeakoululle, jonka tutkintovaatimusten mukaiseen opetukseen henkilö
osallistuu.
Tilastokeskukselle, Opetushallitukselle ja Suomen kesäyliopistot ry:lle toimitetaan
vuosittain koulutustilastojen laatimista ja koulutusjärjestelmän seurantaa koskevien
selvitysten laatimista varten tilastotietoja. Luovutettuja tilastotietoja ei voi yhdistää
yksittäiseen henkilöön, eivätkä ne siten ole henkilötietoja.
Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja
luovuttaa perintää toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle.
Markkinointia ostetaan Myynninmaailma Oy:n kautta. Henkilötietoja alikäsitellään
Googlen DataStudiossa, johon tietoja saadaan Google Analyticsin ja Google
Adwordsin kautta.
Henkilötietoja alikäsitellään myös Metan mainoskeskuksessa Facebook- ja
Instagram-markkinoinnin toteuttamiseksi. LinkedInin taustalla oleva Microsoft on
2021 aloittanut Data Boundary-suunnitelman, jonka avulla siirtomahdollisuus
Yhdysvaltoihin pyritään poissulkemaan. Twitterillä on varaus tietojen siirtämisestä
Yhdysvaltoihin.
Korkeakouluyhdistyksen ja kesäyliopiston uutiskirjeen sähköpostiosoiterekisterin
palvelinylläpito on ulkoistettu MailChimpille, jonka palvelimet sijaitsevat
Yhdysvalloissa.

Henkilötietoihin pääsevät käsiksi myös tietotekniset ylläpitopalveluiden tarjoajat ja
järjestelmätoimittajat. Heidän osaltaan on rajattu sopimuksin, että he eivät saa
käsitellä henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa tai muuhun kuin järjestelmään
tekniseen ylläpitoon ja vianhallintaan liittyen.

Mailchimp: Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308
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6.1.
Siirtojen lainmukaisuustilanne keväällä 2022.
Tietojen siirron lainmukaisuutta palveluntarjoajat perustelevat EU-oikeudessa
Schrems II päätöksellä kumotulla Privacy Shield -järjestelmällä.
CNIL:n päätöksen mukaan Yhdysvaltoihin siirrettävät tiedot voivat olla korkeintaan
sellaisia, että ne eivät kiinnosta Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisia, jotta
tietosuojatae olisi yhteneväinen Yhdysvaltojen erityislainsäädännön kanssa.
25.3.2022 annetun Yhdysvaltojen presidentin executive order -käskyn vaikutuksiin ei
vielä ole tietosuojaviranomaisen kantaa. Euroopan Unioni ei ole ratifioinut päätöstä
huhtikuussa 2022. Max Schrems on ilmoittanut haastavansa EO:n EU-oikeudessa
hakeakseen Screms III-päätöksen.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Korkeakouluyhdistys vastaa rekistereihin tallennettavien tietojen asianmukaisesta
suojauksesta, tietoturvasta ja varmuuskopioinnista. Korkeakouluyhdistyksen tietoja
käsitellään omassa sisäverkossa, joka on suojattu valvotulla palomuurilla.
Kurssinhallintajärjestelmän tietoturvasta ja varmuuskopioinnista vastaa järjestelmän
ylläpitäjä (Asio-Data Oy).
Manuaalisen aineiston asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa
tilassa. Asiakirjoja tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön
jälkeen.
Tietojärjestelmiin pääsy on rajattu käyttöoikeuksilla ja salasanasuojauksilla.
Käyttöoikeudet myönnetään vain niille henkilöille, joille se on tarpeen työtehtäviensä
hoitamiseksi. Korkeakouluyhdistys edellyttää henkilöstöltään ja
yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista henkilötietojen salassapitoon.
Henkilötietojen käsittelyssä pyritään minimoimaan rekisteröidyille aiheutuvat riskit.
Riskienhallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi,
henkilötietojen käsittelyä koskevat vaikutustenarvioinnit sekä säännöllinen
henkilöstön koulutus.
Mikäli tietoturvaloukkaus sattuu, rekisterinpitäjä arvioi ja minimoi kiireellisesti
rekisteröidylle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, mikäli on todennäköistä, että se aiheuttaa
korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen.
8. Tarkastusoikeus, siirto-oikeus, tiedon korjaaminen, tiedon poistaminen ja suostumuksen
peruuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän ilmoittamalle
yhteyshenkilölle. Tiedot on oikeus tarkistaa maksutta enintään kerran vuodessa.
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
Tavanomaiset korjaamispyynnöt voi lähettää osoitteeseen info@epky.fi.
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia
henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus henkilötietojen
siirtämiseen koskee lähtökohtaisesti henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut
jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, joiden käsittelyn perusteena on
rekisteröidyn antama suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan
automaattisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoituksessa:
-

-

Markkinointikiellosta ilmoitetaan kurssille ilmoittautumisvaiheessa valitsemalla
ilmoittautumislomakkeella ”Minulle saa lähettää tietoa tulevista koulutuksista”
vaihtoehdoksi Ei
Valitsemalla uutiskirjeen alareunassa olevan peruuttamislinkin "unsubscribe
from this list"

Markkinointikiellon ja uutiskirjeen peruuttamisen voi tehdä jälkikäteen milloin tahansa
osoitteeseen info@epky.fi.
9. Valvontaviranomainen ja valitusten osoittaminen
Jos koet, että henkilötietojasi ei käsitellä asianmukaisesti tai sinulla on syytä epäillä
niiden lainvastaista käsittelyä, toivomme, että olet yhteydessä välittömästi suoraan
meihin (yhteystiedot kohdassa 1.). Jos et saa meiltä tyydyttävää vastausta, on sinulla
oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

