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1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 TURUN YLIOPISTO

2a) Rekisterin
vastuuhenkilö

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929
Leena Arjanne
leena.arjanne@utu.fi
puh. 050 357 9204

2b) Yhteyshenkilö
rekisteriin liittyvissä
asioissa

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929

2c) Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

dpo@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Ostatilalta.fi -verkkosivut ja sen yhteydenottokanavat

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Ostatilalta.fi -verkkosivut kokoavat Osta tilalta -päivän järjestävien
tahojen tiedot. Sivustolla olevien lomakkeiden kautta mahdollistetaan
matalankynnyksen osallistuminen ja yhteydenotto. Ostatilalta.fi verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä.

5. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

6. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät,
toiminnallinen kuvaus ja
henkilötietojen säilytysajat

Tämä tietosuojaseloste koskee ilmoituksen jättämistä ja yhteydenottoa.
Käsittely perustuu suostumukseen, jonka rekisteröity antaa, kun hän
lähettää kohdassa 6 mainitun lomakkeen tai lähettää
yhteydenottolomakkeen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumus milloin tahansa.
Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston
perustehtävään ja sen toteuttamiseen.
Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja.



yhteydenottolomake
ilmoituksen jättäminen

Alla on esitelty kuhunkin yhteydenottotapaan liittyvien tietojen keräys.
Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*). Mikäli yhteydenottaja ei täytä
pakollisia kenttiä, hän ei pysty lähettämään lomaketta.
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Yhteydenottolomake (Webropol-palvelun kautta)





Nimi *
Sähköposti *
Puhelin
Viesti *

Webropol-palvelusta tulee sähköpostilinkki sivuston vastuuhenkilöille.
Hän vastaa yhteydenottoon tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimella.
Ilmoitus Osta tilalta-sivulle (WordPress-palvelu)
Ilmoituksen jättämisen yhteydessä rekisteröidytään nettisivuilla
Facebook-tunnuksella tai luomalla oman käyttäjätunnuksen (tarvittavat
tiedot: käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, sähköposti). Yhteystiedot
tallentuvat WordPress-palveluun ”käyttäjät” -listaukseen, jonka näkevät
sivuston vastuuhenkilöt ja ylläpitäjät (Maaseutuviraston
maaseutuverkostopalvelut) kirjauduttuaan omilla tunnuksilla sivustolle.
Tiedoissa näkyy käyttäjätunnus, nimi, sähköposti ja sivuston
käyttäjätason rooli.
Ilmoituksen jättämisen yhteydessä kysytään












myyntipaikan nimi *
puhelinnumero *
mitä myyt? *
myyntipaikan katuosoite *
myyntipaikan kunta *
myyntipaikan maakunta *
aukiolo (alkaen) *
aukiolo (päättyen) *
verkkosivu
lyhyt kuvaus myyntipaikasta *
lisää kuva

Ilmoituksen jättäjä voi muokata omaa ilmoitustaan tai poistaa sen
kirjautumalla palveluun. Ilmoituksen jättämisestä tulee tieto
info@ostatilalta.fi sähköpostiin, joka sijaitsee Turun yliopiston
sähköpostipalvelussa.
Aitojamakuja.fi uutiskirjeen voi tilata myös lähettämällä pyynnön
suoraan sivuston vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Uutiskirje lähetetään
Jätetyt ilmoitukset listautuvat WordPress-alustan Tuottajat-osaan,
johon kirjautuu ajankohta, jolloin ilmoitus on jätetty. Ylläpitäjällä on
tarpeen vaatiessa oikeudet päivittää ja muokata ilmoituksen tietoja, jos
rekisteröity itse ei pysty sitä tekemään jostain syystä. Ylläpitäjä voi
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myös pyynnöstä poistaa ilmoituksen milloin tahansa rekisteröity sitä
pyytää.
Henkilötietojen säilytysaika
Ilmoitukset pidetään näkyvillä ostatilalta.fi -verkkosivustolla aina
seuraavan vuoden uuden ilmoittautumisen aloitukseen saakka
(seuraavan vuoden kevät). Tässä kohtaa edellisen vuoden ilmoitukset
poistetaan.
Ilmoituksen jättäneiden sähköpostit säilytetään uudesta
tapahtumapäivästä informointia varten. Sähköpostit ajetaan exceltiedostoon, jota säilytetään Turun yliopiston suojatulla verkkolevyllä.

7. Käytettävät
tietojärjestelmät

Kaikkien edellä mainittujen kohtiin liittyvien tietojen poistamisesta
pyynnöstä tai määräajan jälkeen vastaa rekisterin vastuuhenkilöt ja
sivuston ylläpitäjät.
Webropol-palvelu
WordPress-sivupohja
Turun yliopiston verkkolevyt

8. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään eri tavoin
kohdassa 6 kuvatuilla tavoilla.

9. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on
annettu. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Turun yliopistolla on lisenssi Webropol-palvelun käyttöön. Webropolpalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Turun yliopiston
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Webropol-palveluun ja WordPress-palveluun tallentuneita
henkilötietoja (nimi, sähköposti, puhelin) käytetään vain ko. asiaan
liittyvässä viestinnässä. Webropol- ja WordPress-pohjan
palveluntarjoajat vastaavat tiedon tallentamiseen liittyvästä
tietosuojasta.
Turun yliopiston verkkolevyllä säilytettävät tiedot on suojattu
normaalisti käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla teknisillä
suojausmenetelmillä.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä
sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
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12. Rekisteröidyn oikeudet
ja velvollisuudet

Rekisteröidyllä oikeus pyytää ja tarkistaa rekisterinpitäjältä itseään
koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa
käsittelyä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin
tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai
postitse.

13. Sivuston käytön
tilastointi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen
sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään
näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun
tarkoitukseen.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat
internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi
käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi
halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia
muuttamalla.

