Tietosuojailmoitus
(EU:n tietosuoja-asetus Artikla 13 ja 14)
Tässä ilmoituksessa annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

Rekisterin nimi

Aalto Finance alumnitietokanta ja matrikkelitietokanta

Päiväys

16.04.2018

Rekisterinpitäjä

Aalto Finance Alumni ry

Lyhyt kuvaus rekisteristä

Tietokantaan kerätään Helsingin kauppakorkeakoulusta tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta rahoituksen koulutusohjelmasta valmistuneiden (rekisteröity) henkilötietoja. Lisäksi alumnimatrikkelia
varten tietokantaan kerätään rekisteröidyn ilmoittamia, hänen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden henkilötietoja sekä muita henkilökohtaisia
tietoja matrikkelitietojen tavanomaisessa laajuudessa.
Tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

A: Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä
B: Henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä

Kyllä

Kyllä

1. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Aalto Finance Alumni ry
aalto@financealumni.fi
Käyttäjä: Jussi Takaneva
Vuorimiehenkatu 33 a 6, 00140 Helsinki

2. Rekisterin pitämisen tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteriä pidetään Helsingin kauppakorkeakoulun tai Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
alumnien yhteysverkoston ylläpitämiseksi, alumnitoiminnan tarjoamiseksi, alumnitilaisuuksien
markkinoimiseksi ja yhdistyksen muuta yhteydenpitoa varten. Lisäksi rekisteriä ylläpidetään
alumnimatrikkelia varten. Rekisteriä voidaan käyttää tämän ohella tilastojen tekemiseen niin,
että yksittäinen rekisteröity ei ole tunnistettavissa tilastotiedosta.
Aalto Finance Alumni ry:n oikeus käsitellä rekisteröidyn tietoja perustuu rekisteröidyn suostumukseen (EU:n tietosuoja-asetus 6 Artikla 1 a -alakohta) tai oikeutettuun etuun (EU:n tietosuoja-asetus
6 Artikla 1 f -alakohta).
Alumnien valmistumis- ja tutkintotiedot voidaan kerätä Aalto-yliopiston opintorekisteristä. Muutoin henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

3. Rekisterinpitäjän/kolmannen osapuolen oikeutetut edut (käsittely perustuu 6 artiklan 1
kohdan f -alakohtaan)

Aalto Finance Alumni ry:n ja rekisteröidyn välinen toiminnallinen yhteys (alumnisuhde Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun tai sen edeltäjään).

4. Henkilötiedot

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot:
-

Personal information, First name(s)
Personal information, Last name
Personal information, Former names
Date and place of birth, Date, Month, Year, Place, Country
Nationality
Contact information, Street address, Postal code, City, Country
Contact information, Personal web page, E-mail address, Skype address
Phone numbers, Mobile, Work 1, Work 2
Social media contact information, Facebook name
Social media contact information, Twitter alias
Social media contact information, Other
Finance degree(s) at Helsinki School of Economics / Aalto University School of economics, Bachelor's degree
Finance degree(s) at Helsinki School of Economics / Aalto University School of economics, Master's degree
Finance degree(s) at Helsinki School of Economics / Aalto University School of economics, Licenciate's degree
Finance degree(s) at Helsinki School of Economics / Aalto University School of economics, Doctor
Information about the finance degree at School of Economics, BSc Beginning year of
studies, BSc Year of graduation
Information about the finance degree at School of Economics, MSc Beginning year of
studies, MSc Year of graduation
Information about the finance degree at School of Economics, Licenciate - Beginning year
of studies, Year of graduation
Information about the finance degree at School of Economics, DSc. Beginning year of
studies, DSc. Year of graduation
Minor subjects, BSc Minor subject(s)
Minor subjects, MSc Minor subject(s)
Other academic degrees, Name of university, Faculty (tiedekunta), Degree, Beginning
year of studies, Year of graduation
Upper secondary degree studies (toisen asteen tutkinto), Upper secondary school (lukio)
Upper secondary degree studies (toisen asteen tutkinto), Vocational school (ammattioppilaitos)
Upper secondary degree studies (toisen asteen tutkinto), Other degree, e.g. commercial
school (kauppaopisto)
Information about the upper secondary degree, Name of the school, Degree (e.g. Matriculation exam), City, Beginning year of studies, Year of graduation

-

-

Current occupation (päätoimi), Employer, Job title, Starting year, Street address, Postal
code, City, Country
Current secondary occupation(s) (nykyiset sivutoimet), Employer, Job title, Starting year
Positions of trust (luottamustoimet), Organization, Title, Starting year, Ending year
Positions of trust in the student's union (KY/AYY), Organization, Title, Starting year, Ending year
Professional or academic recognitions, Organization that granted the recognition, Title of
recognition (kunnianosoituksen nimi), Year of recognition granted, Organization that
granted the recognition
Publications, Name of publication
Publications, Year of publication
Publications, Co-authors (e.g. Doe, John; Doe, Jack)
Publications, Name of publication
Publications, Year of publication
Publications, Co-authors
Publications, Name of publication, Year of publication, Co-authors
Marital status, Year of marriage (if currently married),
Spouse (puoliso), First name, Last name, Former nam, Year of birth, Occupation, Current
employer
Children's first names
Fluent and conversational languages
Hobbies
Military service, Rank, Garrison (varuskunta), Time of entry (saapumiserä)
Non-military service (siviilipalvelus), Organization, Beginning year of service
Additional information

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät tai virkailijat taikka rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Henkilötietojen siirto EU- tai EEA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja European Economic Area -alueen (EEA) ulkopuolelle maihin,
jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa. Jos tämä kuitenkin on välttämätöntä esim. ns. pilvipalvelujen käyttöönottamiseksi, henkilötiedon siirtäminen EU:n ja EEAalueen ulkopuolelle suoritetaan aina tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on toiminnan mukaisten palveluiden tarjoamiseksi
tarpeellista. Rekisteröidyn henkilötiedot, jotka on saatu suostumuksen perusteella, poistetaan kun
rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

8. Rekisteröidyn pääsy omiin tietoihin, tietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä oikeus
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus saada virheellinen tieto oikaistuksi ja suostumuksen perusteella saatu
tieto poistetuksi.
Rekisteröidyn oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen voi olla rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu EU:n tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan e- tai f- alakohtaan. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeus peruttaa suostumus

Rekisteröity voi peruttaa henkilötietojen käyttöä koskevan suostumuksensa ilmoittamalla asiasta
rekisterinpitäjälle.

11. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa yliopiston tietosuojaan liittyvä toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun toimiston arvioitavaksi: (tietosuoja(at)om.fi

12. Henkilötiedon alkuperä kun henkilötietoja kerätään muualta kuin rekisteröidyltä

Alumnien valmistumis- ja tutkintotiedot voidaan kerätään Aalto-yliopiston opintorekisteristä.
Muutoin henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

