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1. Rekisterinpitäjä  

Nimi: 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY 

Osoite: 

Ahkiomaantie 23 B, 96300 Rovaniemi 

 

2. Rekisteriasioista 

vastaava 

yhteyshenkilö 

 

Pääsihteeri 

paasihteeri@lyy.fi 

040 578 4207 

 

3. Rekisterin nimi 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan tapahtumaseloste 

 

4. Oikeusperuste ja 

henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

 

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY (myohemmin LYY) järjestää tapahtumia ja 

koulutuksia sekä pitää yhteyttä aine- ja opiskelijajärjestöihin. LYY voi myös osana 

toimintaansa laatia erilaisia kyselyitä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on näiden 

yhteydessä kerättyjen tietojen käyttäminen käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi. 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

rekisteröidyn suostumus.  

 

 

5. Rekisterin 

tietosisältö 

 

 

Tapahtumien ja koulutusten tuottamiseksi tietoja kerätään tapauskohtaisesti ja toiminnan 

kannalta tarkoituksenmukaisesti. Edellämainituin tarkoituksin LYY voi kerätä seuraavia 

tietoja: 

- nimitiedot 

- sähköpostiosoite 

- puhelinnumero 

- ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot 

- koulutusala 

- edustettava järjestö tai muu taho 

 

 

6. Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

Tapahtuma- ja koulutustuotannossa säännönmukaisena tietolähteenä on rekisteröidyn itse 

luovuttamat tiedot. 
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7. Tietojen 

luovutukset ja 

tietojen siirto ja 

mahdollinen säilytys 

EU- tai ETA – 

alueiden ulkopuolella 

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin 

luovuttaa jäsenen nimenomaisella ja yksilöidyllä suostumuksella kolmansille osapuolille 

jäsensuhteen hallinnoimiseksi, esimerkiksi läsnäolo-oikeuden todentamiseksi toiseen 

ylioppilaskuntaan. Rekisteritietoja luovutetaan vain, jos se on jäsensuhteen hoitamisen 

kannalta perusteltua ja välttämätöntä. 

 

Tiedot voidaan tallentaa pilvipalveluun, joka tallentaa tiedot EU- tai ETA-alueiden 

ulkopuolelle. Rekisteritietoja luovutetaan kolmansiin maihin vain, jos komissio on 

päättänyt, että kyseinen kolmas maa tai kolmannen maan alue varmistaa riittävän 

tietosuojan tason. Luovuttaminen edellyttää lisäksi rekisteröidyn nimenomaista ja 

yksiselitteistä suostumusta henkilötietojen siirtämiseksi tai muuta lainmukaista perustetta 

siirrolle. Siirrossa noudatetaan voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa 

lainsäädäntöä.  

 

 

8. Rekisterin 

suojauksen periaatteet 

 

1. Tietojen käsittely 

 

- tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei opiskelijoiden yksityisyys 

perusteettomasti vaarannu 

- tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (EU 2016/679) II-luvun 5. artiklan mukaista laillisuutta sekä 

kohtuullisuutta ja niitä käsitellään rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

- tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen 4. kohdassa määriteltyjä 

toimenpiteitä varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa 

yhteensopimattomalla tavalla 

- henkilötietoja voidaan käsitellä kuitenkin muissakin tarkoituksissa rekisteröidyn 

yksiselitteisellä ja nimenomaisella suostumuksella 

- tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja vain niiden ylioppilaskunnan 

työntekijöiden toimesta, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää tietojen 

käsittelyä 

 

 

2. Tietojen täsmällisyys ja säilytys 

 

- käsiteltävät henkilötiedot ovat täsmällisiä 

- tietoja säilytetään ainoastaan tapahtuman tai toiminnan päättymiseen tai niistä 

johtuvan toimenpiteen loppuun suorittamiseen asti 

- tiedot tuhotaan välittömästi, kun niiden käsittelylle ei ole enää tapahtumasta 

johtuvaa perustetta 

- tietoja käsittelevät vain tapahtuman järjestävät toimijat sekä ylioppilaskunnan 

henkilökunta 

 

 

9. Tarkastusoikeus ja 

oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

 

Opiskelijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat tiedot. Pyyntö 

tarkistusoikeuden käyttämisestä tulee tehdä henkilökohtaisesti tai omakätisesti 

allekirjoitetulla kirjeellä ylioppilaskunnan toimistolle. Pyyntö on tehtävä yksilöidysti, ja 

siinä tulee perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja millä tavoin korjaus pyydetään 
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tekemään. Tietoja ei voi vaatia poistettavaksi tai niiden käsittelyä vaatia rajoitettavaksi 

ilman, että rekisteröity samalla luopuu oikeudestaan osallistua kyseiseen tapahtumaan tai 

koulutukseen.  

 

 

 


