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Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan tietosuojapolitiikka
Tietosuojapolitiikka määrittää tavoitteet ja periaatteet, vastuut ja toimintatavat, joita noudatetaan ItäSuomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Tietosuojan tavoitteet
Tietosuojalla turvataan ylioppilaskunnan ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet heitä
koskevassa henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota
henkilötietojen salassapitoon sekä siihen, että henkilötietojen käsittelijöillä on oikeus henkilötietojen
käsittelyyn ja he noudattavat heille asetettuja velvollisuuksia.
Tietosuojan toteutuskeinot
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.
Henkilötietoja käsitellään vain lainmukaisen käyttötarkoituksen perusteella ja vain siinä määrin ja niin
kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Käsiteltävien henkilötietojen oikeellisuus
pyritään varmistamaan joko henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. Tietoja luovutetaan vain
nimenomaisesti kerrotulla tai laissa mainitulla perusteella ja ainoastaan kerrotuille tai laissa mainituille
luovutuksen saajille. Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien käyttöä kontrolloidaan ISYYn
käyttäjähallintaratkaisuilla tai muutoin dokumentoiduilla menettelyillä.
ISYY toimii rekisterinpitäjänä niiden henkilötietojen osalta, joita se kerää ja ylläpitää toimintaansa
varten. ISYY noudattaa lainsäädännön rekisterinpitäjälle asettamia velvollisuuksia. Henkilötietojen
käsittelystä laaditaan lainsäädännön edellyttämä dokumentaatio ja henkilöitä informoidaan
lainmukaisesti heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojan tasoa arvioidaan tarvittaessa myös
ulkoisilla auditoinneilla.
Vastuut ja organisointi
Tietosuojasta vastaa ISYYn ylin johto.
Tietosuojavastaava raportoi tietosuoja-asioista suoraan ylimmälle johdolle. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. tietosuojaan liittyvien asioiden valvonta, neuvonta ja kehittäminen. Tietosuojavastaava
toimii myös yhteyshenkilönä valvovan viranomaisen suuntaan. Tietosuojavastaava on tehtävässään
riippumaton.
Jokainen tietoa käsittelevä henkilö vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuudesta sekä tietosuojasta ja
on velvollinen noudattamaan yliopiston antamia tietoturva- ja tietosuojaohjeita.
Seuranta ja ongelmatilanteiden käsittely
Käyttäjien ja ylläpitäjien tulee ilmoittaa kaikista havaitsemistaan tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvistä puutteista, väärinkäytöksistä tai epäillyistä rikkomuksista esimiehelleen tai tietosuojavastaavalle.
Ilmoitus tehdään suoraan tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@isyy.fi) tai henkilötietojen käsittelyssä käytettävän tietojärjestelmän vastuuhenkilölle. Mikäli tietosuojan epäillään tai havaitaan vaarantuneen, asia tutkitaan viipymättä. Mahdollisissa vaarantumistilanteissa noudatetaan ISYYn sisäistä ohjeistusta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Tiedottaminen
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ISYYn tietosuojaan liittyvästä tiedottamisesta ylioppilaskunnan ulkopuolelle vastaa viestintä. Sisäisestä
viestinnästä tietosuojan osalta vastaa tietosuojavastaava.
Tietosuojapolitiikka annetaan tiedoksi ISYYn verkkosivujen kautta. ISYYn henkilökunnan tietosuojatietoisuutta lisätään ja vahvistetaan koulutuksella, tiedottein sekä nimenomaisella henkilötietojen käsittelyä koskevalla ohjeistuksella.
ISYYn jäseniä tiedotetaan tietosuojaan liittyvistä asioista sekä heitä koskevista säännöistä ja suosituksista.
Voimassaolo
Tietosuojapolitiikan on vahvistanut ISYYn pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja. Se on voimassa toistaiseksi. Tietosuojapolitiikkaa tarkennetaan henkilötietojen käsittelyä koskevilla ohjeilla.
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