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Tietosuojailmoitus  

Tämä tietosuojailmoitus koskee Shaking up Tech –tapahtumaa ja siihen liittyvää sivustoa 
https://shakinguptech.com. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietoja käsitellään 
tapahtumassa ja siihen liittyvällä sivustolla. 

1. Miksi ja millä perusteella Aalto-yliopisto ja muut tapahtumaa järjestävät yliopistot käsittelevät 
henkilötietoja? 

 
Shaking up Tech -tapahtumassa Aalto-yliopisto yhteistyökumppaneineen kannustaa ja rohkaisee 
suomalaisia lukioikäisiä naisia opiskelemaan tekniikkaa lukion jälkeen. Tapahtuman tavoitteena on 
esitellä osallistujille tekniikan alan monipuolisia koulutus- ja uravaihtoehtoja ja tasoittaa alan 
sukupuolijakaumaa.  

 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu järjestää ja kehittää tapahtumaa, ylläpitää 
tapahtuman sivustoa sekä viestiä ja markkinoida yliopiston toiminnasta. 

 
Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn 
ja tutkintaan. 
 
Tapahtuman järjestävät Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä Lappeenrannan-Lahden teknillinen 
yliopisto LUT (LUT-yliopisto) ja Oulun yliopisto (jäljempänä ” Aalto-yliopiston yhteistyöyliopistot” tai 
” yhteistyöyliopistot”). 
 
Myös Aalto-yliopiston yhteistyöyliopistot käsittelevät henkilötietoja tapahtumaan liittyen. 
Henkilötietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu järjestää ja kehittää tapahtumaa, ylläpitää 
tapahtuman sivustoa sekä viestiä ja markkinoida yliopiston toiminnasta. 
 

 
2. Mitä henkilötietoja Aalto-yliopisto kerää? 

Käsiteltävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti: 
 
• Tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot, kuten esimerkiksi yhteystiedot 
• Yhteydenoton yhteydessä annetut tiedot, kuten esimerkiksi, jos yrityksesi haluaa keskustella 

yhteistyömahdollisuuksista ja kertoo yrityksen edustajan yhteystiedot. 
• Markkinointi- ja viestintämateriaalin sisältämät henkilötiedot, kuten nettisivuilla tekniikan 

alalla työskentelevien naisten uratarinat 
• Kuvien ja videoiden sisältämät henkilötiedot, kuten esimerkiksi tapahtumasta otetussa 

kuvassa tai videossa esiintyvä tunnistettava henkilö 
 
 
Yhteistyöyliopistojen mahdollisesti keräämät henkilötiedot, miten henkilötietoja käsitellään 
yhteistyöyliopistossa ja rekisteröidyn oikeudet ilmenevät yhteistyöyliopiston tietosuojailmoituksesta. 
Linkki yhteistyöyliopistojen tietosuojailmoituksiin löytyy tämän tietosuojailmoituksen kohdasta 9. 
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3. Henkilötietojen vastaanottajat 

A) Palveluntarjoajat, yhteistyöyliopistot ja kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa 

Aalto käyttää verkkosivun ylläpitämisessä ja palvelun tuottamisessa tässä tietosuojakäytännössä 
eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita. Siirrämme henkilötietojasi 
näille kumppaneillemme ainoastaan siinä laajuudessa, kuin nämä kumppanimme tarvitsevat pääsyn 
käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluita Aallolle tämän tietosuojailmoituksen 
määrittelemissä tarkoituksissa. 
 
Aalto-yliopisto luovuttaa henkilötietoja yhteistyöyliopistoille tapahtuman järjestämiseksi  
yhteistyöyliopiston kampuksella. Myös yhteistyöyliopistot voivat luovuttaa henkilötietoja Aalto-
yliopistolle tapahtuman järjestämiseen liittyen. 

Aalto on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään 
tällöin ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin ja voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

Lisäksi Aalto-yliopisto voi jakaa kuvia sosiaalisen median palveluissa. Näiden kuvien sisältämien 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan näiden palveluiden omia tietosuojaselosteita. Katso tältä osin 
seuraavat sosiaalisen median palvelut: Facebook (https://www.facebook.com/). Instagram 
(https://www.instagram.com/), Snapchat (https://www.snapchat.com/l/fi-fi/). 

 
B) Tutkimus –ja opetuskäyttö 

Saatamme joissakin tapauksissa käyttää henkilötietoja tieteellistä tutkimusta ja opetusta varten, 
jolloin tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalainsäädännön edellytysten 
mukaisesti. 

C) Oikeudelliset syyt 

Voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli pääsy henkilötietoihin tai niiden muu 
käsittely on tarpeen i) soveltuvan lainsäädännön ja/tai oikeuden määräyksen täyttämiseksi; ii) 
väärinkäytöksen, turvallisuusriskin tai teknisen ongelman havaitsemiseen, estämiseen tai 
käsittelemiseen. 

4. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin 

Yliopiston tietosuojapolitiikkana on noudattaa erityistä huolellisuutta, jos henkilötietoja siirretään 
EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja- 
asetuksen mukaista tietosuojaa. Henkilötietojen siirtäminen EU:n ja EEA-alueen ulkopuolelle 
suoritetaan tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käyttäen esimerkiksi 
mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuoja-asetuksen mukaisia suojatoimenpiteitä. 

5. Miten Aalto-yliopisto suojaa henkilötietoja? 

Tietoturvasta huolehtiminen on Aalto-yliopistolle tärkeää. Aalto-yliopistolla on käytössä 
asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojataan 
kaikkia henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja 
tuhoamisen varalta. 

6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty 
ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. 
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• Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja säilytetään korkeintaan 2 vuotta  
ilmoittautumislomakkeen lähettämisestä. 

• Yhteydenoton yhteydessä annettuja tietoja säilytetään korkeintaan 3 vuotta yhteydenotosta. 
• Kuvien ja videoiden sisältämiä henkilötietoja käsitellään kunkin osallistujan kohdalla erikseen 

valokuvaus- ja osallistumisluvassa määritellyn mukaisesti. 
 
7. Päivitykset tietosuojailmoitukseen 

Tapahtumakokonaisuuden muuttuessa tietosuojailmoitukseen saatetaan tehdä päivityksiä. Uusin 
versio löytyy tapahtuman verkkosivujen alapalkista (http://shakinguptech.com). 

8. Henkilötietoihin liittyvät oikeudet 

Sinulla on oikeuksia Aallon hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen silloin kun Aalto on 
henkilötietojen rekisterinpitäjä. 

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että 
voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden 
noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. 
A) Oikeus pyytää pääsyä tietoihin 

Sinulla on oikeus tutustua Aalto-yliopiston hallussa oleviin henkilötietoihin. 

B) Oikeus oikaista tiedot 

Sinulla on oikeus oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista 

Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 
• Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 

niitä muutoin käsiteltiin.Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eikä 
käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä. 

• Tietojen käsittely on lainvastaista 

Aalto-yliopistolla on useissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietoja esimerkiksi lakiin 
perustuvien velvoitteiden vuoksi. 

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 

Jos kiistät tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai olet vastustanut tietojen 
käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää Aalto-yliopistoa rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä 
vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes 
esimerkiksi tietojen oikeellisuus on varmistettu. 

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista, voit sen sijaan pyytää, että Aalto-yliopisto 
rajoittaa näiden tietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. 

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella 

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. 

9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen 

• Rekisterinpitäjänä on Aalto-yliopisto. 

Yhteyshenkilö tapahtumakokonaisuutta koskevissa asioissa on: 



 
 

Laura Karvonen, laura.karvonen@aalto.fi ja +358 50 476 0737 

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on kysymyksiä 
tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta: 

Tietosuojavastaava: Anni Tuomela 

Puhelinvaihde: 09 47001 

Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi 
 
Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, 
on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: 
http://www.tietosuoja.fi). 
 
Mikäli osallistut tapahtumaan Lappeenrannassa, Aalto-yliopiston lisäksi myös LUT-yliopisto toimii 
henkilötietojesi rekisterinpitäjänä  
LUT-yliopiston tietosuojailmoitus löytyy osoitteesta: 
https://shakinguptech.aalto.fi/sites/g/files/flghsv291/files/2021-10/Tietosuojailmoitus_LUT_SuT.pdf 
Yhteystiedot: 
Tutkijatohtori Johanna Naukkarinen Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 040 685 3134 Sähköposti: johanna.naukkarinen@lut.fi 
 
Mikäli osallistut tapahtumaan Oulussa, Aalto-yliopiston lisäksi myös Oulun yliopisto toimii 
henkilötietojesi rekisterinpitäjänä. Oulun yliopiston tietosuojailmoitus löytyy 
osoitteesta:  https://beta.oulu.fi/fi/tietosuojailmoitus-2712022-pidettavaan-shaking-tech-
tapahtumaan 
Oulun yliopiston yhteyshenkilö tapahtumaa koskevissa asioissa on:  
Raisa Juntunen Puhelin: 029 448 4025 Sähköposti: raisa.juntunen@oulu.fi 
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Oulun yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on kysymyksiä 
tai vaatimuksia liittyen henkilötietojen käsittelyyn Oulun yliopistossa: 
Tietosuojavastaava: Niilo Vähäsarja Puhelinvaihde: 0294 48 0000 Sposti: dpo@oulu.fi 
 

mailto:tietosuojavastaava@aalto.fi
http://www.tietosuoja.fi/
https://shakinguptech.aalto.fi/sites/g/files/flghsv291/files/2021-10/Tietosuojailmoitus_LUT_SuT.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeta.oulu.fi%2Ffi%2Ftietosuojailmoitus-2712022-pidettavaan-shaking-tech-tapahtumaan&data=04%7C01%7Ckarvonl3%40aaltofi.mail.onmicrosoft.com%7Ca075bc599b7446f3720f08d98415647a%7Cae1a772440414462a6dc538cb199707e%7C1%7C0%7C637686049680229016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GOmTsRD8CnY%2BkkA9irGdg0vuVsOZZLd6JiPsewS3%2BfI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeta.oulu.fi%2Ffi%2Ftietosuojailmoitus-2712022-pidettavaan-shaking-tech-tapahtumaan&data=04%7C01%7Ckarvonl3%40aaltofi.mail.onmicrosoft.com%7Ca075bc599b7446f3720f08d98415647a%7Cae1a772440414462a6dc538cb199707e%7C1%7C0%7C637686049680229016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GOmTsRD8CnY%2BkkA9irGdg0vuVsOZZLd6JiPsewS3%2BfI%3D&reserved=0
mailto:raisa.juntunen@oulu.fi
mailto:dpo@oulu.fi

	1. Miksi ja millä perusteella Aalto-yliopisto ja muut tapahtumaa järjestävät yliopistot käsittelevät henkilötietoja?
	2. Mitä henkilötietoja Aalto-yliopisto kerää?
	3. Henkilötietojen vastaanottajat
	B) Tutkimus –ja opetuskäyttö
	C) Oikeudelliset syyt
	4. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin
	5. Miten Aalto-yliopisto suojaa henkilötietoja?
	6. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
	7. Päivitykset tietosuojailmoitukseen
	8. Henkilötietoihin liittyvät oikeudet
	A) Oikeus pyytää pääsyä tietoihin
	B) Oikeus oikaista tiedot
	C) Oikeus pyytää tietojen poistamista
	D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
	E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella
	9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

