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Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalirekisteri 
TIETOSUOJASELOSTE 15.9.2020 ALKAEN 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Seloste on 
hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.9.2020. 
 
Selosteessa huomioidaan seuraavat toimintaa säätelevät lait ja asetukset:  
Ammattikorkeakoululaki (932/2014) 41 §  
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ  

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) 
y-tunnus: 2084214-1 
Postiosoite: PL 6. 70201 Kuopio 
Käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio 
www.opiskelijakuntasavotta.fi  

 

2. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT 

Juha Asikainen 
Mobile: +35844 785 5058 
Email: toiminnanjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi 

 

3. REKISTERIN NIMI  

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalien ehdokasrekisteri. 

 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS  

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (artikla 6) on säädetty oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle. 

Edustajistovaalien ehdokasrekisterin ylläpidon oikeusperuste on henkilön antama suostumus 

henkilötietojen käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa edustajiston vaalit 

vaalijärjestyksen mukaisesti.  

Rekisterin tietojen perusteella tuotetaan opiskelijakunnan edustajiston vaalien ehdokaslistat ja mahdollinen 

vaalikone sekä järjestetään vaali.  

Opiskelijakunta voi lähettää ehdokaslistan tarkastus- ja täydennyspyyntöjä ehdokaslistan yhteyshenkilölle. 

Opiskelijakunta voi lähettää kutsuja ja muistutuksia vaalitilaisuuksiin osallistumista ja mahdollista 

vaalikoneeseen vastaamista varten, sekä muita vaalien toteuttamiseen liittyviä viestejä edustajistovaalien 

ehdokkaille.   

Opiskelijakunta määrittää mahdollisessa vaalikoneessa kysytyt tiedot. Ehdokaslistojen ja ehdokkaiden 

vaalikoneeseen antamia tietoja käytetään edustajistovaaleissa vaalien toteuttamiseen ja ehdokkaina 
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olevien esittelyyn. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan päättämissä 

viestintäkanavissa. 

Ehdokkaan tiedot ovat materiaalien julkaisemisen jälkeen julkisesti löydettävissä. Tietoja käytetään vain 

selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli tietoja käytetään eri tarkoitukseen kuin alun perin on 

kuvattu, on siitä tiedotettava rekisteröityä ja tarvittaessa pyydettävä tältä lupa. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia ehdokaslistojen edustajien, allekirjoittajien ja ehdokkaiden antamia 

tietoja: 

 Ehdokaslistan nimi  

 ehdokaslistan edustajan ja allekirjoittajien nimi 

 osoite 

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

Ehdokkaan ehdokaslistalle antamia tietoja: 

 Ehdokkaan nimi 

 Syntymäaika 

 Opiskelijanumero 

 Koulutusyksikkö 

 mahdollinen opiskeluryhmätunnus 

 suostumus ehdokkuuteen.  
Keskusvaalilautakunta voi pyytää ehdolle asettuvista myös muita tarkentavia tietoja. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  

Tiedot saadaan ehdokaslistojen edustajilta, allekirjoittajilta ja ehdokkaalta itseltään verkko- tai 
paperilomakkeen välityksellä. 

 
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE  

Tiedot luovutetaan vain opiskelijakunnan edustajiston asettamalle keskusvaalilautakunnalle. 
Keskusvaalilautakunta käsittelee tietoja vain edustajistovaaleihin liittyvissä asioissa. Vaaliliittojen edustajat 
saavat vahvistettavakseen vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden nimet vahvistaakseen vaaliliiton ehdokkaat 
ehdolle asettumisen päätyttyä. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
8. REKISTERIN SUOJAUS  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 
Ainoastaan määrätyillä opiskelijakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä opiskelijakunnan 
toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tietokannat ja 
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niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja 
henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. 

 

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on 

tarpeellista, ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet, joiden käyttämistä 

koskevat pyynnöt tulee tehdä opiskelijakunnan tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjällä on oikeus 

tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle 

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä 
 
Vastustamisoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, ettei 
hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti tai ettei opiskelijakunnalla ole oikeutta käsitellä hänen 
tietojaan. 
 
Poisto-oikeus 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä 
(oikeus tulla unohdetuksi). 
 
Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 
Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta 
Opiskelijakunnan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava jäsenelle jäsenrekisteriin kohdistuneista 
jäsenen oikeuksia tai vapauksia rikkovista tietoturvaloukkauksista. 
 
Valitusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, että opiskelijakunta ei käsittele 
hänen henkilötietojaan oikealla ja asianmukaisella tavalla.  
 

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN  
Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset näkyvät tällä sivulla. 
Merkittävistä muutoksista tiedotetaan rekisteröidyille. 


