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TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: Nyyti ry
Osoite: Töölönkatu 37 B, 00260
Muut yhteystiedot: puh. 010 235 7520, toimisto@nyyti.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Minna Savolainen
Puhelin: 044 589 6117
Sähköposti: minna.savolainen@nyyti.fi

Nyyti ry:n tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Nimi: Minna Savolainen
Puhelin: 044 589 6117
Sähköposti: minna.savolainen@nyyti.fi

Rekisterin nimi

Vertaismentorointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mentoroitavaksi ilmoittautuminen, yhteydenpito, tiedottaminen toiminnasta ja tiedot mentrointiin osallistumisesta (mm.
ajankohta, osallistumiskerrat), palaute- ja arviointikyselyjen lähettäminen

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot mentoroitavaksi ilmoittautuneista:
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asuinpaikkakunta
• Syntymävuosi
• Korkeakoulu ja opiskeltava ala
• Vapaamuotoinen kuvaus haasteista joihin kaipaa mentorointia

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedon säilytysaika

Mentoroitavat-rekisteri koostetaan mentoroitaviksi ilmoittautuneiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteesta,
puhelinnumerosta, asuinpaikkakunnasta, syntymävuodesta, opiskelupaikasta sekä ilmoittautujan itsestään
kirjoittamasta vapaamuotoisesta kuvauksesta.
Mentoroitavaksi ilmoittauduttaessa tietosisältö tallentuu sähköpostiin tai Surveypal-järjestelmään. Järjestelmästä tiedot
siirretään erilliseen tiedostoon Nyyti ry:n Sharepointiin. Tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden sisällä hankkeen
päättymisestä. Rekisteröity voi itse pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä sähköpostiviestillä pyynnön
tietojen poistamisesta osoitteeseen toimisto@nyyti.fi. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa tilaajan tiedot Mentoroitavatrekisteristä kuukauden kuluessa viestin saapumisesta.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta
tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Mentoroitavat-rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietorekisteri säilytetään ensin Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötietorekisteri säilytetään korkeintaan kuukauden ajan
kyselyjärjestelmän ylläpitäjän Surveypal Oy:n palvelimella ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja
muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne Takaisin opintoihin hankkeen työntekijät, joilla on edellä mainitun järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana.
Tiedoista koostettava rekisterit tallennetaan Sharepointiin, joka on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein.
Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan Takaisin opintoihin -hankkeen työntekijät, joilla on edellä mainitun
järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö
osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei
sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen
että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös
oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot

Takaisin opintoihin -työntekijät

