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Tietosuojailmoitus Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelma 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr 

33014 Tampereen yliopisto 

Kalevantie 4, 33100 Tampere 

 

Y-tunnus 2844561-8 

 

2. Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

 

järjestelmää koskevat kyselyt osoitetaan 

Suvi Ikonen 

Puh.050-301 1948 

Sähköposti: opiskelijankompassi.tau@tuni.fi (ensisijainen 

yhteydenottotapa) 

 

 

3. Tietosuojavastaava 

 

 

dpo@tuni.fi 

 

4. Rekisterin nimi 

 

 

Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelma  

 

5. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

sekä käsittelyn 

oikeusperuste 

 

 

Opiskelijan Kompassi (lyhenne: OK) on Jyväskylän yliopistossa 
kehitetty verkkopohjainen hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, 
josta on käytössä Tampereen yliopiston versio 1.5.2021 alkaen. 

Opiskelijan Kompassin vastuutiimit Jyväskylän ja Tampereen 
yliopistoissa ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa 
käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Olemme sitoutuneet keräämään ja käsittelemään 
henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla, 
noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. 
Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten Opiskelijan Kompassi 
hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti. 

 

Käsittelyperuste: 

☐ Suostumus 

☒ Sopimus 
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☐ Lakisääteinen velvoite 

☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu 

☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö 

☒ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

 

Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelman käyttäminen itsenäisesti on 

vapaaehtoista. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on 

sopimus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1 b-kohta). 

Opiskelijan kompassi -verkko-ohjelman käyttö edellyttää käyttäjän 

henkilötietojen käsittelyä tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti 

muun muassa käyttäjän käyttöoikeuden varmistamiseksi sekä 

sisältöjen tarjoamiseksi käyttäjälle. 

 

Käyttäjärekisterin tietoja voidaan käyttää myös verkko-ohjelman 

väärinkäytösten selvittämiseen, missä tapauksessa käsittelyn 

oikeusperusteena toimii rekisterinpitäjän tai kolmannen tahon 

oikeutettu etu (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1 f-

kohta). 

 

Jyväskylän yliopiston käyttötiedot:  

Jyväskylän yliopisto kerää ja tilastoi tietoa käyttäjistä 

anonyymisti/nimettömästi OK:n verkkopalvelun kehittämiseksi. 

Anonyymiys/nimettömyys tarkoittaa, ettei Jyväskylän yliopisto voi 

tunnistaa ja/tai yhdistää henkilötietojasi (nimeäsi, käyttäjätunnustasi) 

keräämiinsä aineistoihin, jotka koostuvat tiedoista koskien esim. 

sivustovierailukertojen lukumäärää ja sivuilla vietettyä aikaa tai niillä 

suoritettuja toimintoja, kuten linkkien tai painikkeiden klikkauksia. 

 

Myös laite- ja käyttöjärjestelmä- sekä selaintietoja kerätään 

anonyymisti/nimettömästi. Niitä kootaan sivuston parhaimman 

käyttökokemuksen takaamiseksi eri käyttöympäristöissä.  

 

 

6. Rekisterin 

tietosisältö 

 

Kirjautumistietojen (nimi ja TUNI-käyttäjätunnus) käsittely on tarpeen 
tunnistamiseen ja käyttäjähallintaan. Tarvitsemme tiedon 
todentaaksemme, että sinulla on TUNI:n käyttäjätunnus 
(autentikointi) ja valtuuttaaksemme (auktorisointi) sinut käyttämään 
Opiskelijan Kompassin ohjelmaa.  
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Käsittely on myös tarpeen palvelujen tietoturvallisuuden 
varmistamiseksi sekä käyttöoikeuksien ja ohjelmaan pääsyn 
hallintaan.  
 
Nimesi ja käyttäjätunnuksesi eivät ole näkyvissä julkisesti. Nimesi ja 
käyttäjätunnuksesi ovat näkyvissä vain Opiskelijan Kompassin 
koordinoijille (JY) ja TUNI:n teknisen palvelun tiimille.   
 
 

 

7. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

 

Käyttäjän kirjautumistiedot tallentuvat Haka-kirjautumisen yhteydessä 

Jyväskylän yliopiston palvelimelle.  

 

 
 

8. Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset ja 

vastaanottajaryhmät 

 

 

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille: 

Kirjautumistiedot tallentuvat Jyväskylän yliopiston palvelimelle. 
 

 

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu 

toimeksiantosopimuksella: 

☐ Ei 

☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 

 

Jyväskylän yliopisto käsittelee asiakassuhteen ylläpitämisen 

edellyttämiä henkilötietoja tietosuojailmoituksen mukaisesti. 

 

9. Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Mikäli tietoja 

siirretään ETA-alueen 

ulkopuolelle, kuvaus 

käytettävistä 

suojatoimista  

 

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle 

järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: 

☒ Ei 

☐ Kyllä, mihin: 

 

     Kuvaus käytettävistä suojatoimista: 

 

 A manuaalinen aineisto 

 

Ei synny 
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10. Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

 

B sähköinen aineisto 

 

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja 

organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai 

laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai 

häviämiseltä. Yksityiskohtaisista teknisistä suojatoimista on sovittu 

henkilötietojen käsittelijänä toimivan Jyväskylän yliopiston kanssa 

solmitussa tietojenkäsittelysopimuksessa 

 

11. Henkilötietojen 

säilyttämisaika tai 

säilyttämisajan 

määrittämiskriteerit 

 

 

Emme säilytä tietojasi yhtään sen pidempään kuin palvelujen 

tuottamiseksi on tarpeellista. Poistamme kaikki henkilötiedot jokaisen 

lukuvuoden alussa. 

 

12. Tieto 

automaattisen 

päätöksenteon tai 

profiloinnin 

olemassaolosta sekä 

tieto käsittelyn 

logiikasta ja 

merkityksestä 

rekisteröidylle 

 

 

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, 

profilointi mukaan lukien: 

☒ Ei 

☐ Kyllä, mihin: 

 

 

 

13. Rekisteröidyn 

oikeudet 

 

 

 

 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 

 

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen 

henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on 
tallennettu. 
 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen 
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat 

virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot 
oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. 
Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat 
henkilötiedot poistetaan. 
 

- Oikeus tietojen poistamiseen 
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o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada 
henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän 
rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 
 

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää 

henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, 
kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja 
korjattu tai täydennetty. 

 

- Vastustamisoikeus 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus 

henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen 
milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada 

häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää 
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti 

vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle 
valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja. 

o Yhteystiedot:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki  
tietosuoja@om.fi 

 
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt 
toimitetaan sähköisenä yliopiston asiointisähköpostiin 
tau@tuni.fi, tai  
paperipostina osoitteeseen  
Tampereen yliopisto 
33014 Tampereen yliopisto 
 

 

 

 


