
Jyväskylän korkeakoululiikunnan ajanvarausjärjestelmä 

Mukavaa, että olet ilmoittautumassa korkeakoululiikunnan tunnille, tietosuojailmoituksesta 
saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä ajanvarausten osalta. 

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 
Kerättäviä henkilötietoja käytetään ajanvarauksen ylläpitäjän ja asiakkaan 

asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen 

mahdollistamiseen. 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, sinun ja 

Jyväskylän yliopiston välille muodostuu asiakassuhde, kun ilmoittaudut 

korkeakoululiikunnan tunnille. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?  
Henkilötiedot saadaan ilmoittautumisen yhteydessä Sinulta. 

Jyväskylän korkeakoululiikunnan tunneilla voidaan ottaa kuvia tai videokuvaa, mikäli 

se sopii asiakkaille ja he antavat siihen suullisen tai kirjallisen luvan. Kuvia voidaan 

julkaista Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän korkeakoululiikunnan verkkosivuilla, 

sosiaalisen median tileillä ja muissa yliopiston tai korkeakoululiikunnan julkaisuissa. 

Jos kuvia käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, siitä pyydetään erillinen kirjallinen 

suostumus kuvien käytölle. 

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 
Henkilötietojasi käsittelevät Jyväskylän yliopistossa korkeakoululiikunnan työntekijät. 

Henkilötietojen käsittelijänä toimii palvelun tarjoajana toimiva Enkora Oy. 

Sopimukseen sisältyvän ylläpito- ja tukipalvelun yhteydessä käsittelijällä on pääsy 

Jyväskylän yliopiston liikuntaan ilmoittautuneiden henkilötietoihin. 

Jyväskylän yliopisto voi tarvittaessa luovuttaa osallistujien nimet ja puhelinnumerot 

viranomaiselle koronaviruksen liittyvien tartuntatautiketjujen jäljittämiseksi. 

Yhteystietojesi käsittely perustuu elintärkeiden etujesi (terveytesi) suojaamiseen ja 

yleiseen etuun eli koronavirusepidemian torjumiseen. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu? 
 Henkilötietoja ei käsitellä EU/ETA alueen ulkopuolella. 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot? 
Vanhentuneet tiedot poistetaan vuosittain (jos henkilöllä ei ole 12 kuukauteen 

ilmoittautumisia). 

 Voit pyytää omien tietojesi poistoa. 

 

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä? 
Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia: 

 Oikeus saada pääsy tietoihin 

 Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan 

tasalla) 

 Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa 

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa 
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 Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta 

tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu 

 Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta  

 Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa 

 Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään 

automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. 

 Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin 

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston 

tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön. 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 
Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 
Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 

henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä 

henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.  

Yhteystiedot  
Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Henkilöstöpalvelut vastuuyksikkönä 

näiden henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Vastuuyksikön yhteystiedot: 

korkeakoululiikunta(at)jyu.fi 

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297   

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 11.1.2021 alkaen. 

 

For what purpose will your personal data be processed and what is the legal basis for 

the processing? 
 

Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller 

(University of Jyväskylä), a customer relationship is established between you and the University of 

Jyväskylä when you enroll in a class of Academic Sports. 

What personal data do we process?  
Personal data is obtained from the data subject at the time of registration. Contact information will 

be stored in the service. 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet
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Photographs or video can be taken in sport classes if it is suitable for the students and they give oral 

or written permission to do so. Photos can be posted to the University of Jyväskylä and Academic 

Sports website, social media accounts and other university publications. Where images are used for 

commercial purposes, separate written consent for the use of the images is requested. 

Who will have access to your data? 

Your personal data is processed by Academic sports employees at the University of Jyväskylä. 

The data processor is Enkora, which is the service provider. In connection with the maintenance and 

support service included in the contract, the data processor has access to the personal data of 

persons enrolled in sport courses at the University of Jyväskylä. 

 

If necessary, the University of Jyväskylä may disclose the names and contact details of participants to 

the authority in order to trace the chains of infectious disease Covid-19. The processing of your 

contact information in this case is based on protecting your vital interests (your health) and 

protecting the public interest (others) from Covid-19 epidemic.  

Will your personal data be transferred outside the EU/EEA area? How are the transfers 

protected? 
The personal data will not be transferred outside the EU/EEA area. 

For how long will your data be processed? Will the data be archived? (Retention periods) 
Outdated data will be removed yearly (if there are no new registrations within a year).  

You also have the right to erasure. 

Your rights as a data subject 

As a data subject, you have the following rights:  

 Right to access  

 Right to rectification (remember to keep your contact information up to date) 

 Right to erasure (‘right to be forgotten’) in some cases 

 Right to the restriction of processing in some cases 

 The University has the obligation to notify any third-party recipient of the 
data about your requests for a rectification or erasure of your personal data 
or a restriction of processing. 

 The right to object to the processing. For example, when your personal data 
are processed for the purposes of direct marketing, you have the right to 
object to the processing at any time. 

 Right to data portability in some cases 

 The right not to be subject to a decision based solely on automated 
processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or 
would similarly affect you significantly.  

 Right to be informed of any information security breaches causing a major risk 

 Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

If you have any questions about your rights, you can contact the University’s Data Protection Officer 

or the contact person of the database concerned.  

How can you use your rights? 
The University has set out guidelines for the implementation of the data subject’s rights: 

https://www.jyu.fi/en/university/privacy-notice/data-subject-rights. 
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A general description of the technical and organisational safety measures 
The University as a data controller will take appropriate technical and organisational measures 

against unauthorised or unlawful processing of personal data and against accidental loss or damage 

to personal data.  

Contact details 
 

Data Controller 

As regards processing these personal data, the University of Jyväskylä is the data controller and the 

responsibility unit is HR services. 

Responsible unit 

korkeakoululiikunta(at)jyu.fi 

Data Protection Officer 

If you have any questions concerning data processing, please contact the University’s Data 

Protection Officer, tietosuoja@jyu.fi or tel. +358 40 805 3297. 

This privacy notice has been released and submitted to the data subject on 11.1.2021. 

 

 


