Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.11.2017

Nimi (y-tunnus)

Aalto yliopiston oppimispalvelut
Osoite

Otakaari 1, 00076 AALTO
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

09 47001
Nimi

2
Saara Maalismaa
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Otakaari 1, 00076 AALTO
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

saara.maalismaa@aalto.fi, 050 4111 271
3
Rekisterin
nimi

Aalto yliopiston psykologien yksilöohjausasiakkaat

4
Pidetään rekisteriä Aalto yliopiston psykologin yksilöohjauksissa käyvistä opiskelijoista,
Henkilötietojen käsittelyn ohjauskeskustelujen pääsisällöistä ja opiskelijoille kirjoitettavista yhteenvedoista ja
tarkoitus
käyntitodistuksista. Tällä varmistetaan sujuva yhteydenpito psykologin ja opiskelijan

välillä, mahdollistetaan kävijämäärien anonyymi tilastointi ja raportointi sekä annetaan
ohjauksessa käyvälle opiskelijalle itselleen mahdollisuus saada käyntitodistuksia esim.
KELA:n opintotukiselvityksiä varten. Peruste rekisterin pitämiseen on suostumus, joka
kerätään kirjallisesti jokaiselta ohjaukseen tulevalta opiskelijalta hänen ensimmäisellä
käyntikerrallaan.

5
Rekisterin
tietosisältö

Opiskelijan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulu ja pääaine jossa opiskelija
opiskelee, lyhyt yhteenveto jokaisesta ohjauskeskustelusta tai koko ohjausprosessista
sekä mahdollinen eteenpäinohjaus. Mikäli opiskelijalle laaditaan hänen pyynnöstään
yhteenveto tai käyntitodistus, säilytetään myös nämä osana rekisteriä.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Ei muita kuin opiskelijan itse kertomat tiedot.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja luovutetaan vain opiskelijalle itselleen mikäli hän tietoja pyytää.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Ei.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään psykologien huoneissa lukituissa kaapeissa / laatikoissa. Tietoihin
pääsevät käsiksi vain psykologit ja tietoja säilytetään neljä vuotta, jonka jälkeen tiedot
tuhotaan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään Aalto yliopiston verkkolevyllä, johon on käyttöoikeus vain psykologeilla.
Tiedostot on suojattu salasanalla ja verkkolevyjen tietoturvasta vastaa Aalto yliopisto.
Tietoihin pääsevät käsiksi vain psykologit ja tietoja säilytetään neljä vuotta, jonka jälkeen
tiedot tuhotaan.
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Tarkastusoikeus

Opiskelijalla on oikeus tarkistaa häntä itseään koskevat tiedot. Opiskelija voi tiedot
tarkastaa ottamalla yhteyttä Aallon psykologeihin.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Opiskelija on oikeutettu vaatimaan häntä koskevien tietojen korjaamista. Pyynnön
korjauksesta voi osoittaan Aallon psykologeille.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

