TIETOSUOJASELOSTE
(Savonia Sign -sähköinen allekirjoituspalvelu)

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

Savonia Sign -sähköinen allekirjoituspalvelu
Nimi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Osoite

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

savonia@savonia.fi
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Matti Kuosmanen, tietohallintopäällikkö
matti.kuosmanen@savonia.fi

Puhelin

044 785 6364

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 044 785 6030
paivi.diov@savonia.fi
4. Tietosuojavastaava

Hallinnon suunnittelija Mervi Hätinen, tietosuojavastaava@savonia.fi

5. Rekisteröidyt

Palvelua käyttävät henkilökunnan jäsenet ja ulkopuoliset allekirjoittajat.

6. Käsittelyn oikeus- Rekisterin tietojen käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite sekä tärkeä yleinen etu
peruste
lainsäädännön nojalla (artikla 9 kohta 2 g) ja rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu.
7. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Asiakirjanhallinta. Palvelun avulla voidaan sähköisesti allekirjoittaa asiakirjoja sekä lähettää
niitä muille katselmoitavaksi ja allekirjoitettavaksi.

8. Rekisterin
Rekisteriin siirtyvät tai sinne tallennetaan vain ne asian kannalta oleelliset henkilötiedot, joihenkilötietosisältö ja den tallentaminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista; Nimi, puhelinnumero, sähköpossäilytysajat
tiosoite (Savonia(muu), organisaatio ja toiminimike.
9. Säännönmukaiset Henkilöstön tiedot saadaan AD-järjestelmästä. Ulkopuolisten henkilöiden tiedot saadaan
tietolähteet
heiltä itseltään.
10. Tietojen säännön- Sarake Oy on henkilötietojen käsittelijä, joka ylläpitää palvelua. Henkilötiedot siirretään allemukaiset luovutukset kirjoituspalveluun AD-synkronoinnin avulla tai käsin kirjaamalla.
11. Tietojen siirto
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
12. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Savonia Sign on Sarake Oy:n tarjoama SaaS-palvelu, jossa palvelukokonaisuutta hallinnoi
ja siitä vastaa palveluntarjoaja. Sovellus toimitetaan asiakkaiden käytettäväksi Internetin välityksellä. Asiakas käyttää palvelua web-selainkäyttöliittymän, mobiilisovellusten ja webservice-rajapinnan avulla. Lähtökohtaisesti palvelu on rajattu ainoastaan asiakkaan toimintaympäristöön eikä siihen ole pääsyä julkisesta Internet-verkosta.
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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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