
TIETOSUOJASELOSTE 

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”) ja 

Henkilötietolakiin (523/1999). 

1. REKISTERIN NIMI 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varainhankintakampanjan henkilötietorekisteri. 

2. REKISTERINPITÄJÄ, TIETOSUOJAVASTAAVAT JA YHTEYSHENKILÖ 

Rekisterinpitäjä:  
Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, y-tunnus: 2094551-1 
Osoite: PL 4000, 00079 METROPOLIA 
 

Tietosuojavastaava: 

Nimi: Tero Hakkarainen 

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA 

Sähköposti: tero.hakkarainen@metropolia.fi 

Rekisteriä koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot: 
Nimi: Tiia Seppänen, lakimies 

Osoite: PL 4000, 00079 METROPOLIA 

Sähjöposti: tiia.seppanen@metropolia.fi 

P. 040 9631 436 

 

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 

Rekisteriin kerättäviä tietoja ovat rekisterinpitäjän varainhankintakampanjan yhteydessä 

kerätyt lahjoituksiin liittyvät henkilötiedot. Kampanjan henkilökunta valvoo henkilötietojen 

asiallisuutta ja turvallisuutta. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varainhankinnan raportointi ja lahjoituksen 

vastinvarakelpoisuuden todentaminen. 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

ja rekisteröidyn tekemän lahjoituksen täytäntöön panemiseksi. 

5.  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteröidyn lahjoituksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot. 

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT 

 

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (rekisteröity/lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat 

ammattikorkeakoululain (932/2014) 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.  

 

Rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän 

tiedotuksessa ja/tai muussa viestinnässä. 
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Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle 

vastinrahakelpoisuuden arvioimiseksi. 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA TAI SÄILYTTÄMISAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT 

 

Henkilötietoja säilytetään vuoteen 2030 saakka kirjanpitolainsäädännöstä johtuvien 

velvoitteiden noudattamiseksi. 

 

9.  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

 

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän valvomissa tiloissa ja/tai suojatussa sisäverkossa. 

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUKSENSA 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksensa henkilötietojensa 

käsittelyyn. 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin 

henkilötietoihin sekä Tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.  

 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot korjattua ilman aiheetonta viivytystä.  

 

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 

henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy:  

 

(1) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita 

varten niitä muutoin käsiteltiin;  

(2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, eikä käsittelyyn 

ole muuta laillista perustetta;  

(3) henkilötietoja on käsitelty lain vastaisesti; tai 

(4) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön 

perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseksi. 

 

 



OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN 

 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi 

seuraavista:  

(1) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan 

ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;  

(2) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii 

sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 

(3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 

puolustamiseksi. 

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että 

hänen Tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan on loukattu. 

 

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 

rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja 

oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu 

suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

 


