Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

9.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Helsingin yliopisto
Osoite

PL 33 (yliopistonkatu 8)
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Meilahden Opiskelijapalvelut
Nimi

2
Hanna Rask
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Haartmaninkatu 8, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

meilahti-student(a)helsinki.fi
3
Rekisterin
nimi

Valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri- ja sairaalamikrobiologi-, kemisti-,
ja lisäkoulutusohjelmien sekä KKTT-kuulustelun opiskelijoiden ilmoittautumis- ja
tulosrekisteri
4
-Opiskelijan etu- ja sukunimi, postiosoite, syntymäaika tai
Henkilötietojen käsittelyn opiskelijanumero,erikoisala,yliopisto jossa kirjoilla, yliopisto jossa tentti suoritetaan,
tarkoitus
kuulustelun suorituskieli, katuosoite, postinumero, kaupunki, puhelinnumero,
sähköpostiosoite

5
Rekisterin
tietosisältö

-Opiskelijan etu- ja sukunimi, postiosoite, syntymäaika tai
opiskelijanumero,erikoisala,yliopisto jossa kirjoilla, yliopisto jossa tentti suoritetaan,
kuulustelun suorituskieli, katuosoite, postinumero, kaupunki, puhelinnumero,
sähköpostiosoite

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan tenttiin ilmoittautujilta kun he tallentavat täytetyn sähköisen
ilmoittautumislomakkeen.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja annetaan vain muiden lääketieteellisten
Tietojen
säännönmu- yksikköjen hallintohenkilökunnalle sikäli kuin se on välttämätöntä tentin käytännön
kaiset luovu- järjestelyjen toteuttamiseksi (esimerkiksi kuulustelun osallistumislistat).
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto (rekisteristä syntyvät osallistuja- ja tuloslistat) säilytetään Meilahden
Opiskelijapalveluiden tiloissa. Manuaalista aineistoa ja sähköisen tietokannan tietoja
säilytetään yliopiston arkistointimuodostussuunnitelman edellyttämä aika.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään Helsingin yliopiston e-lomakkeella, jonne on annettu käyttöoikeudet vain
niille henkilöille jotka tarvitsevat tietoa työssään.
E-lomakkeelta tiedot tallennetaan Helsingin yliopistossa salatulle P-asemalle, johon on
oikeudet vain tenttiä hoitaville henkilöille ja heidän varahenkilöilleen.

10
Tarkastusoikeus

Manuaalista aineistoa ja sähköisen tietokannan tietoja säilytetään yliopiston
arkistointimuodostussuunnitelman
edellyttämä aika.
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin
talletetut tietonsa. Pyynnön voi lähettää
osoitteeseen meilahti-student(a)helsinki.fi, tai soittamalla Meilahden Opiskelijapalveluihin
numeroon 02941 26200 sen aukioloaikoina.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyynnön voi lähettää osoitteeseen meilahti-student(a)helsinki.fi, tai soittamalla Meilahden
Opiskelijapalveluihin numeroon 02941 26200 sen aukioloaikoina.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei käsitellä muita tarkoituksia varten kuin tässä selosteessa on kuvattu.
Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

