
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry (0155581-7) 

Osoite 

Yliopistonkatu 60 A, 33100 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

03 223 8433, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Sanna Vaurula 
Osoite 

Yliopistonkatu 60 A, 33100 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Tampereen kesäyliopiston sähköpostimarkkinointirekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteröityjen tietoja käsitellään Tampereen kesäyliopiston sähköpostimarkkinointia ja muuta 
digitaalista markkinointia varten. Laillinen peruste käsittelylle on rekisteröidyn oma suostumus, ellei 
kysymys ole henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, 
järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Opiskelijan tietoja ei 
käsitellä sähköpostimarkkinointirekisterissä, ellei hän ole antanut siihen suostumustaan joko 
ilmoittautumisen yhteydessä (ilmoittautumislomakkeella) tai tilaamalla uutiskirjeen kesäyliopiston 
verkkosivustolta.  
 
Rekisterin palvelimen ylläpito on ulkoistettu SENDINBLUElle (55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, 
France).  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön tiedot: 
• Etunimi 
• Sukunimi 
• Sähköpostiosoite (pakollinen) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietolähteitä ovat: 
- Käyttäjän Tampereen kesäyliopiston kurssille ilmoittautuessa syöttämät tiedot, mikäli hän on 
ilmoittautuessa ilmaissut suostumuksensa uutiskirjelistalle liittämiseen. 
- Tampereen kesäyliopiston verkkosivuilla, "Uutiskirjeen tilaus"-sivulla 
(https://tampereenkesayliopisto.fi/uutiskirje/) käyttäjän syöttämät tiedot. 
- Yleiset verkkotietolähteet, mikäli kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa 
julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa 
kuvaavista tiedoista. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Ei luovutuksia 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Sendinbluen palvelimet sijaitsevat EU:n alueella. 
 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Ulkopuolisten pääsy henkilötietoihin on estetty salasanasuojauksella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Tietojen tarkastaminen suoritetaan 
markkinointikirjeessä mukana olevasta linkistä "Muokkaa tietojasi". 
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. 
Korjaamisvaatimus tulee suorittaa seuraavilla tavoilla: 
1) Sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. Henkilöllisyyden todistamiseksi 
korjaamisvaatimus on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta, kuin millä alkuperäinen rekisteröinti 
on suoritettu. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on todistettava muilla tavoin. 
2) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.  
 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskevat tiedot. Tietojen korjaaminen suoritetaan 
markkinointikirjeessä mukana olevasta linkistä "Muokkaa tietojasi". 
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat tiedot. Tietojen poistaminen suoritetaan 
markkinointikirjeessä mukana olevasta linkistä "Muokkaa tietojasi" 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. 
Poistamisvaatimus tulee suorittaa seuraavilla tavoilla: 



1) Sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. Henkilöllisyyden todistamiseksi 
vaatimus on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta, kuin millä alkuperäinen rekisteröinti on 
suoritettu. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on todistettava muilla tavoin. 
2) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. 
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä 
markkinointia varten. 
Vastustuslausunto tulee suorittaa seuraavilla tavoilla: 
1) Painamalla markkinointikirjeessä mukana olevasta linkistä "Peru tilaus" 
2) Sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. Henkilöllisyyden todistamiseksi 
vaatimus on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta, kuin millä alkuperäinen rekisteröinti on 
suoritettu. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on todistettava muilla tavoin. 
3) Fyysisesti Tampereen kesäyliopiston toimistolla virka-aikoina osoitteessa Yliopistonkatu 60A, 
33100 Tampere. Varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. 
 

 


