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1. Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Helsingin yliopisto
Yhteystiedot:
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)
Rekisterin vastuuhenkilö on Helsingin yliopiston yliopistonlehtori ja Innokas-verkoston
johtaja Tiina Korhonen (tiina.korhonen@helsinki.fi).
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Innokas-verkoston projektisuunnittelija Asta Ansolahti
(asta.ansolahti@helsinki.fi).
2. Helsingin yliopiston tietosuojavastaava
Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia:
tietosuoja@helsinki.fi.
3. Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako
Innokas2021 ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen järjestämisestä vastaa Helsingin
yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima valtakunnallinen Innokas-verkosto.
4. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?
Henkilötietoja käsitellään Innokas2021 ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen toteuttamisen
siihen osallistumisen sekä turnaukseen liittyvän viestinnän mahdollistamiseksi. Oikeus
käsitellä rekisteröidyn tietoja perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja yleiseen (perusteena
yliopistossa toteutettava tieteellinen tutkimus) sekä oikeutettuun etuun (perusteena
verkoston toiminnan kehittäminen).
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Mikäli henkilötietoja sekä osallistujien palauttamia kisatöitä tai kisatöitä kuvaavaa
materiaalia käsitellään osaltaan Helsingin yliopiston ja Innokas-verkoston toiminnan osana
toteutettavaa tutkimusta, pyydetään tutkimuksen toteuttamiseen erillinen tutkimuslupa.
Tässä tapauksessa yhteydenotto rekisteröityihin tapahtuu rekisterinpitäjän yhteyshenkilön
toimesta. Yliopistossa toteutettava tieteellinen tutkimus on yleisen edun mukaista, koska
sillä pyritään kehittämään opettajankoulutusta, oppimateriaaleja ja opetusmenetelmiä.
5. Millaisia henkilötietoja Helsingin yliopisto käsittelee?
Helsingin yliopisto käsittelee seuraavia turnaukseen ilmoittautuvien ja osallistuvien
henkilötietoja:
•
•
•
•
•

•

Koulun tai kerhon nimi ja paikkakunta
Joukkueen ilmoittajan yhteystiedot (nimi, s-postiosoite, puhelinnumero)
Luokka-aste
Laji/lajit ja sarja, joihin ilmoittaudutaan
Joukkueen nimi ja joukkueen jäsenet (ilmoittavalla henkilöllä on oltava
ilmoittamiensa joukkueiden jäsenten huoltajien suostumus, mikäli ilmoitettavat ovat
alaikäisiä).
Kisatöiden palautuksen yhteydessä
o Edellä, ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt ilmoittajan ja joukkueiden
jäsenten henkilötiedot
o Ilmoittajan toimittamat kuvat, videot ja muu mahdollinen aineisto
joukkueiden kisatöistä
o Ilmoittajan ilmoittamat muut tiedot koskien joukkueiden kisatöitä

6. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?
Henkilötiedot kerätään verkkolomakkeilla turnaukseen mukaan ilmoittautuvilta ilmoittajilta
itseltään sekä ilmoittajien joukkueen jäsenten osalta ilmoittajien toimesta. Tietoja
säilytetään teknisesti suojattuna tähän käyttötarkoitukseen tarkoitetussa palvelussa.
7. Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle
Tietoja käsittelevät valtakunnallisen Innokas-verkoston koordinoinnista vastaavat henkilöt
Helsingin yliopistossa sekä Innokas2021 ohjelmointi- ja robotiikkaturnauksen
järjestämisestä vastaavat valtakunnallisen Innokas-verkoston koordinaattorit ja
turnauslajien tuomarit.
8. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus järjestetään vuosittain. Säilytämme jokaisen
Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaukseen osallistuneen henkilötietoja enintään kaksi
vuotta turnaustoiminnan käytännön järjestelyiden mahdollistamiseksi.
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9. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei siirrettä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.
10. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1
mainittu henkilö.
Suostumuksen peruuttaminen
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi
käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää
niiden oikaisua tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta
c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole
olemassa perusteltua syytä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön
perustuvan
rekisterinpitäjään
sovellettavan
lakisääteisen
velvoitteen
noudattamiseksi.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:
a) tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen
toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa, tai
b) jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin
oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tai
c) käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
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Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me
säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi,
jonka kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan
niiden käytön rajoittamista
c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä
tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
perusteet.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada yliopistolle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle yliopiston estämättä, jos:
a) käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja
b) käsittely suoritetaan automaattisesti.
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada
henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun
tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se 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. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin,
kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.
Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
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