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1. Rekisterinpitäjä
Tampereen Ylioppilaskunta TREY
Tampereen yliopiston Hervannan kampus, päärakennus
Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere
trey@trey.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Venla Monter
Pääsihteeri
paasihteeri@trey.fi

3. Rekisterin nimi

Tampereen ylioppilaskunta TREYn mentorihaun rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (artikla 6) on säädetty oikeusperusteet
henkilötietojen käsittelylle. TREYn mentorihaun rekisterin ylläpidon oikeusperuste on
henkilön suostumus henkilötietojen käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena
on mentorivalintojen tekeminen ja yhteydenpito valittuihin mentoreihin. Tietoja
käytetään vain selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli henkilötietoja käytetään
eri tarkoitukseen kuin alun perin kuvattu, on siitä tiedotettava rekisteröidylle, ja
tarvittaessa pyydettävä tältä lupa.

5. Rekisterin tietosisältö

Mentorihaun rekisteri tallennetaan mentoriksi hakemisen yhteydessä

Mentorihaun rekisteri
-

henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)

-

ylioppilaskunta, jossa henkilö on toiminut sekä toimintavuodet

-

muut mentorihaun järjestämisen kannalta olennaiset tiedot.
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Tietoja säilytetään hakemuksen jättämistä seuraavat kolme vuotta. Rekisteröidyllä on
oikeus pyytää henkilötietojaan poistettavaksi rekisteristä (kohta 10).

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mentoriksi hakemisen yhteydessä henkilöltä
itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset kolmansille osapuolille

TREY ei pääsääntöisesti luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja mentorihakuun
osallistuvien tahojen ulkopuolelle. TREY luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain
seuraavissa tapauksissa:
-

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastollista, tieteellistä tai historiallista
tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että
tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on TREYn sähköisessä järjestelmässä, johon vain TREYn työntekijöillä ja
tarvittaessa hallituksella on käytön oikeuttavat käyttäjätunnukset, salasanat ja
käyttöoikeudet. Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain TREYn työntekijät ja
luottamushenkilöt selosteen kohdassa neljä (4) kuvattua tarkoitusta varten. Sähköinen
järjestelmä sijaitsee TREYn toimistolla, jossa fyysiset kulkurajoitukset kuten lukitut ovet
ehkäisevät ulkopuolisten pääsyä rekisteriin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet, joiden
käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä TREYlle osoitteeseen: toimisto@trey.fi.
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Rekisterinpitäjänä TREYllä on oikeus tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli
hän kokee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti tai ettei TREYllä ole
oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan.
Poisto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, ettei TREY
käsittele hänen henkilötietojaan oikealla ja asianmukaisella tavalla.

