TIETOSUOJASELOSTE
Sosiaalisen median kanavat

Tietosuojaseloste ja yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).
1. Tietosuojaselosteen nimi
2. Rekisterinpitäjä

Sosiaalisen median kanavat
Nimi

Sosiaalisen median kanavat ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin kanavissa olevien sivujen, seurantapikselin sekä viestipalveluiden osalta.
Yhteisrekisterinpitäjyyden ja tietosuoja-asetuksen 13(1)a ja (b) artiklan edellyttämät tiedot
löytyvät kunkin sosiaalisen median alustalta.
Osoite

PL 6, 70201 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin työaikana, sähköpostiosoite)

savonia@savonia.fi
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa
4. Tietosuojavastaava

Nimi

5. Rekisteröidyt

Sosiaalisen median kanavien seuraajat Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, LinkedInissä, YouTubessa, Vimeossa ja SoundCloudissa.

Anne Heikkinen, viestintäpäällikkö
anne.heikkinen@savonia.fi

Puhelin

044 785 5008

Hallinnon suunnittelija Mervi Hätinen, tietosuojavastaava@savonia.fi

6. Käsittelyn oikeus- Rekisteröidyn suostumus. Savonia käsittelee henkilötietoja sosiaalisen median kanavissa
peruste
Savonian oikeutetun edun perusteella.
7. Henkilötietojen kä- Savonia käsittelee yhteisösivustojen ja viestipalveluiden kautta saatuja henkilötietoja ainosittelyn tarkoitus
astaan Savonian omiin tarkoituksiin, kuten opiskelijamarkkinointiin, tiedottamiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen, sivujen tai mainosten tavoitettavuuden
mittaamiseen tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan asiakaspalveluun.
Käytä henkilökohtaiseen asiointiin tai henkilötietoja (kuten nimi, osoite, puhelinnumero) sisältäviin viesteihin Savonian palautelomaketta: https://www.savonia.fi/tutustu-savoniaan/yhteystiedot/palaute/, jotta voimme varmistua viestien luottamuksellisuudesta ja tietoturvallisuudesta.
8. Rekisterin
Savonia saa tietoonsa yksittäisen sosiaalisen median kanavaan ilmoitetun rekisteröidyn nihenkilötietosisältö ja men, julkisen profiilikuvan sekä muut rekisteröidyn julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Resäilytysajat
kisteröity voi ilmoittaa oma-aloitteisesti muitakin henkilötietoja yhteisösivujen kommenteissa
tai viestipalvelussa.
Voit rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista. Voit myös pyytää viestipalvelussa toimipaikkaa tai brändiä poistamaan viestipalvelussa käydyn keskustelun.

9. Säännönmukaiset Savonia käsittelee sosiaalisen median kanavien yhteisösivustojen ja viestipalveluiden
tietolähteet
kautta saatuja henkilötietoja.
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10. Tietojen säännön- Savonia ei käsittele sosiaalisen median kanavien tietoja kanavien ulkopuolella, eikä tietoja
mukaiset luovutukset yhdistetä muihin rekistereihin ilman asiakkaan suostumusta ja informointia. Savonia käyttää
sosiaalisen median hallintatyökaluja kanavissa tehdyn toiminnan hallinnoimiseksi. Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia, jolla olisi sinulle rekisteröitynä oikeusvaikutuksia.
11. Tietojen siirto
Savonia-ammattikorkeakoulu ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
EU:n tai ETA:n ulko- Lisätietoja mahdollisista tietojen siirroista ja tietosuojakäytännöistä löytyy kunkin kanavan
puolelle
omilta www-sivuilta.
12. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.
B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tietoja säilytetään sosiaalisen median kanavien omissa järjestelmissä (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo ja SoundCloud). Lisätietoja tietosuojakäytännöistä löytyy kunkin kanavan omilta www-sivuilta.
Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sosiaalisen median eri alustoihin.
13. Rekisteröidyn oi- EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:
keudet
Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin. Tarkastusoikeudesta
voidaan periä maksu. Tarkastusoikeudesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla
15)
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista.
(artikla 16)
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin rajoituksin vaatia henkilötietojensa poistamista. (artikla 17)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin ehdoin vaatia käsittelyn
rajoittamista. (artikla 18)
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot,
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)
14. Automaattinen
päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.
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