Tämä on SASKY koulutuskuntayhtymän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016
12- 22, 30 ja 34 artikla) mukainen asiakirja rekisteröidyn informoimiseksi.
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1. Rekisteri
Asuntolapaikkaa hakevat
2. Rekisterinpitäjä
SASKY koulutuskuntayhtymä
Ratakatu 36
38210 Sastamala
Sähköposti: kirjaamo@sasky.fi

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt
Kyseisen asuntolan asuntolanohjaaja, jonka yhteystiedot löytyvät sasky.fi -sivustolta.
Tietosuojavastaava
Ritva Lahtinen
Puhelin: 040 181 9092
tietosuoja@sasky.fi

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
SASKY koulutuskuntayhtymän opiskelija-asuntoloiden asuntolapaikkaa hakeneiden
opiskelijoiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko. Hakemuksia käsittelevät
oppilaitoksissa asuntolanohjaajat ja/tai rehtori tai rehtorin delegoima henkilö.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö
Opiskelija:
- opiskelijan perus- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, kotikunta, lähiosoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- tieto mihin oppilaitokseen on tullut valituksi
- tieto mistä hakee asuntolapaikkaa
- vuosikurssi, suoritetut opinnot
- tietoa, jos on asunut aiemmin Saskyn asuntolassa
- matkan pituus kotoa opiskelupaikkakunnalle
- perustelut asuntolapaikan hakemiselle
- harrastukset
- perustelut, miksi opiskelijan tulisi saada maksuton asunto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijoista ne tiedot, jotka hakija itse ilmoittaa.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Asuntolapaikkapäätökset tallennetaan Dynasty -asianhallintajärjestelmään. Tieto
opiskelijalle myönnetystä asuntolapaikasta tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmään.
Tietoja ei luovuteta muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa huoneessa tai lukollisessa kaapissa.
B Tietojärjestelmät ja tietojen suojauksen periaatteet
Ei sähköisiä tallenteita.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on
- tietojensa tarkastusoikeus
- oikeus tiedon korjaamiseen tai poistamiseen
- oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
- oikeus tehdä valitus
Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröity voi toimittaa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön
tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@sasky.fi). Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn
henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521
Helsinki. https://tietosuoja.fi/etusivu
Lisätietoa: sasky.fi/tietosuoja
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