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Rekry-info: urapalvelujen uutiskirje opiskelijoille –
TIETOSUOJASELOSTE
Helsingin yliopiston urapalvelut lähettää lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa uutiskirjeen opiskelijoille
ja vastavalmistuneille. Urapalvelut käsittelee henkilötietoja, jotta uutiskirje voidaan lähettää sähköpostitse sen
tilanneille.

1. Rekisterinpitäjä eli tietojen käsittelystä vastaava taho on Helsingin
yliopiston urapalvelut
Yhteystiedot:
Helsingin yliopisto
Opetus- ja oppimisympäristöjen palvelut, urapalvelut
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Sähköpostiosoite: careerservices@helsinki.fi
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on suunnittelija Päivi Jyry (paivi.jyry@helsinki.fi).
Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas Tähtinen. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta:
tietosuoja@helsinki.fi

2. Miksi henkilötietoja käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?
Urapalvelut käsittelee yhteystietoja, jotta Rekry-info -uutiskirje voidaan lähettää sen tilanneiden sähköpostiin.

3. Minkä takia yliopistot saavat käsitellä henkilötietojasi eli mikä on
käsittelyn oikeusperuste?
Henkilötietojen käyttö perustuu käyttäjien antamaan suostumukseen.

4. Ketkä Rekry-info -uutiskirjettä tilaavat?
Rekry-info on suunnattu Helsingin yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Uutiskirje tilataan julkisilta
verkkosivuilta eikä tilaajien tietoja tarkisteta, joten tilaaja voi olla myös muu kuin ko. yliopiston opiskelija tai
alumni.

5. Millaisia henkilötietoja yliopistot käsittelevät?
Rekry-info -uutiskirjettä tilattaessa kysytään seuraavat tiedot: tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja tiedekunta.

6. Ketkä tietoja käsittelevät?
Tietoja käsittelee Helsingin yliopiston urapalvelujen henkilökunta.
Tämän lisäksi palvelun kehittäjän ja toimittajan (Creamailer) asianmukaisilla henkilöillä on pääsy tietoihin.

7. Mitä oikeuksia käyttäjillä on?
Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen ja oikaisuun
Käyttäjillä on oikeus saada tietää, onko hänestä tallennettu tietoja Rekry-info -uutiskirjeen tilaajatietokantaan.
Henkilötietojensa käytön voi myös kieltää tai niihin voi pyytää oikaisua. Pyynnöt voi lähettää osoitteeseen:
careerservices@helsinki.fi.
Tietojen korjaaminen
Tietoja pääsee muokkaamaan jokaisen uutiskirjeen yhteydestä löytyvän linkin avulla ja jokainen viesti
sisältää mahdollisuuden tilauksen perumiseen. Muutoksia voi pyytää myös yllä olevasta osoitteesta.
Oikeus suostumuksen peruuttamiseen Annettu suostumus on aina mahdollista perua.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Käyttäjillä on oikeus saattaa Helsingin yliopiston urapalvelujen
toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi (tietosuoja@om.fi).

8. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on?
Kaikki henkilötiedot ovat käyttäjien itsensä antamia, jolloin he myös itse vastaavat niiden oikeellisuudesta.

9. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Tiedot säilyvät tilaajarekisterissä niin kauan kunnes tilaus peruutetaan tai yhteystiedot vanhenevat.
Vanhentuneet yhteystiedot poistetaan jokaisen uutiskirjeen lähettämisen jälkeen.

10. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Missä data sijaitsee ja miten tietoturvasta on huolehdittu?
Palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä, turvallisilla palvelimilla. Toiminnassa noudatetaan Suomen ja EU:n
lakeja ja asetuksia. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Viestintäviraston korkeimman tärkeysluokan 1 vaatimukset:
Viestintävirasto 54 B/2014 M (Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen
synkronoinnista).
Creamailer huolehtii palvelun tietoturvasta ja kaikki käytännöt on kirjattu yhtiön tietotilinpäätökseen:
https://www.creamailer.fi/uploads/files/creamailer-tietotilinpaatos-2017-1521055788.pdf
Pähkinänkuoressa
● Uusimman tekniikan käyttäminen ja alalla tapahtuvien muutosten ja tietoturvarikkomusten seuraaminen.
● Tietovälineiden turvallinen huolto ja hävittäminen.

● Turvalliset palomuurit, verkkojen eriyttäminen sekä siirtoväylien salaus.
● Tietoturvallisuudesta huolehtiminen ja muutosten hallinta järjestelmien
päivitysten yhteydessä.
● Palvelujen kahdentaminen käyttökatkojen minimoimiseksi.
● Palveluun kirjaudutaan salasanalla, suojatun yhteyden kautta.
● Pääsy Creamailerin palvelimille ja niiden hallinta-paneeliin on turvattu useilla eri varmenteilla, jotka yhdessä
takaavat erittäin vahvan tietoturvan.
● Henkilöstön osaaminen pidetään ajan tasalla erilaisin koulutuksin ja ohjeistuksin. Henkilökunnalla on vaitioloja salassapitovelvollisuus.
● Tietoturvallisuuteen vaikuttavien poikkeamien monitorointi ympäristössä. Henkilökunta on koulutettu
selvittämään poikkeaman syyt, seuraukset ja vaikutukset sekä estämään poikkeaman leviäminen.
Creamailerilla on nimetty tietoturvavastaava, joka huolehtii tietoturvan hallintatehtävistä. Tietoturvavastaava
huolehtii myös tietoturvan mittaamisesta, todentamisesta ja kehittämisestä yhdessä muiden työntekijöiden
kanssa.

