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TIETOSUOJASELOSTE KOSKIEN SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN 

TAPAHTUMIEN ASIAKASREKISTERIÄ 

 

REKISTERINPITÄJÄ 
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) 
Microkatu 1 
70210 Kuopio 
www.opiskelijakuntasavotta.fi  
y-tunnus: 2084214-1 
 
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Toiminnanjohtaja 
Juha Asikainen 
Mobile: +35844 785 5058 
Email: toiminnanjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi 
 

REKISTERIN NIMI 
Tapahtumien asiakasrekisteri 
 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Rekisterin tietoja käytetään Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin SAVOTTA) 
tapahtumakutsujen toimittamiseen, tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietojen hallinnointiin, 
tapahtumatietojen välittämiseen osallistujille ja tapahtumapalveluiden kehittämiseen. Tietoja käytetään 
asemaan perustuvaan profilointiin, jotta tapahtumakutsut tai tapahtumatiedot voidaan kohdentaa 
tarkoituksenmukaisesti. 
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
SAVOTTAn tapahtumiin ilmoittautuvilta henkilöiltä kerätään tapahtumakutsujen toimittamisen, 
tapahtumajärjestelyiden suorittamisen ja tapahtumapalveluiden kehittämisen kannalta 
välttämättömät tiedot, joita ovat: 

 nimi 

 sähköpostiosoite 

 puhelinnumero  

 oppilaitos 

 tiedot ruokavaliosta 

 tapahtuman liittyvien paitojen tms. tuotteiden koko 
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SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot voidaan kerätä myös 
opiskelijayhdistyksiltä tms. osallistujien taustajärjestöiltä, jos ilmoittautumisen yhteydessä tätä erikseen 
pyydetään. 
 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntarjoajille, kuten ravitsemus- ja 
majoitusliikkeille, joiden palveluita SAVOTTA käyttää tapahtumien yhteydessä. Tietojen luovuttaminen 
perustuu rekisteröidyn henkilön suostumukseen ja luovuttaminen tehdään tietoturvallisesti. 
 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ 
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla ja palomuurilla suojatussa Googlen 
pilvipalvelussa sekä uutiskirjepalvelun palvelimella, joihin on käyttöoikeudet SAVOTTAn 
tapahtumista vastaavilla henkilöillä. Käyttöoikeuksia rekisteritietoihin jaetaan muille SAVOTTAssa 
työskenteleville ja/tai luottamustehtävissä toimiville, mikäli se katsotaan välttämättömäksi 
tapahtumajärjestelyiden sujumisen kannalta. Kaikkia käyttöoikeuksien haltijoita sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 
 
SAVOTTA säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tunnistamisen ja tapahtuman 
järjestelyjen varmistamiseksi. Rekisteröityjen henkilötiedot poistetaan tapahtuman jälkeen. Joitain tietoja 
saatetaan säilyttää kauemmin rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti. 
Rekisteröity voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän 
nimeämään yhteyshenkilöön (osoitetiedot selosteen alussa). 
 
 
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
Rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelussa, jonka palvelin saattaa fyysisesti sijaita EU:n ja/tai 
ETA:n ulkopuolella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että pilvipalvelun tarjoaja tarjoaa 
riittävän tietosuojan, mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
TARKASTUSOIKEUS 
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa tarkoitettuun 
rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Maksutta tiedot 
voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla 
luotettavalla tavoin varmennetulla asiakirjalla opiskelijakunnan toimiston osoitteella. 
 
Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti opiskelijakunnan toimistolla. Tarkastuspyynnön esittäjän 
henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Rekisterinpitäjä sitoutuu toimittamaan pyydetyt 
tiedot kuukauden kuluessa tai toimittamaan kirjallisen kieltäytymistodistuksen. Tarkastusoikeus voidaan 
evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen 
kieltäytymistodistus.  
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Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti opiskelijakunnan toimiston osoitteella tai henkilökohtaisesti 
opiskelijakunnan toimistossa. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan. 
 
Rekisterinpitäjä sitoutuu suorittamaan pyydetyt korjaukset kuukauden kuluessa ja ilmoittamaan siitä 
rekisteröidylle tai toimittamaan kirjallisen kieltäytymistodistuksen. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, 
siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. 
 
 
OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA 
SAVOTTA oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, 
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.  
 
Jäsenellä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, jos hän on tietojaan tarkastaessaan tai muutoin 
havainnut niissä olevan virheitä.   
 
Opiskelijakunta korjaa virheelliset tiedot kuukauden kuluessa. Jäsenelle ilmoitetaan tiedon korjaamisesta. 
Jos opiskelijakunta kieltäytyy korjaamasta tietoa, annetaan siitä jäsenelle kirjallinen kieltäytymistodistus. 
 
 
OIKEUS SAADA TIETO REKISTERINPITÄJÄÄN KOHDISTUNEESTA TIETOTURVALOUKKAUKSESTA 
Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja 
vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta 
viivytystä.  
 
 
OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 
 
TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN  
SAVOTTA kehittää palvelujaan jatkuvasti pyrkien tarjoamaan rekisteröidyille jatkuvasti paremman 
asiakaskokemuksen. Tästä johtuen pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 
Muutokset näkyvät tällä sivulla. 
 


