
EXAM tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Itä-Suomen yliopisto 

Yliopistoranta 1, 70210Kuopio 

Puh.: 029 4451111 

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Tietosuojavastaava Helena Eronen, Joensuu, Aurora 3023, puh. 0294458187 ja sähköposti 
tietosuoja@uef.fi.  

3. Rekisterin nimi 

Sähköisen tenttimisen palvelu  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelemme henkilötietoja sähköiseen tenttimiseen kohdennetussa tilassa suoritettavien tenttien 
suunnitteluun, varaamiseen, suorittamiseen, arviointiin ja valvontaan. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat 
järjestelmää käyttävät yliopiston opettajat ja opiskelijat. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Käsiteltävät tiedot:  
• Etunimi, sukunimi  
• Opiskelijanumero  
• Sähköpostiosoite  
• Käyttäjätunnus  
• Organisaatio  
• Tiedot tenteistä: tenttivaraus, tenttisuoritus, tentin palaute, tenttiarvosana, tentin aikainen 
toiminta kuva- ja äänimateriaalina  

Henkilötietoja säilytetään 24 kk.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietosisältö tulee IdP:n kautta yliopiston tietojärjestelmistä.  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja ei luovuteta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan Itä-Suomen yliopiston 
tietoturvasäännöstöä ja – ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu mm. 
palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. 

 



Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on käyttöoikeusryhmien avulla rajattu siten, että kullakin käyttäjällä on 
pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. 

Yliopiston palveluksessa olevia ja luottamustehtäviä hoitavia henkilöitä koskee viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 23 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus. Lisäksi yliopiston työntekijät eivät saa 
työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia 
(työsopimuslaki 3. luku 4 §). 

Salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat, arkistointi ja hävittäminen ovat määritelty yliopiston  
arkistonmuodostussuunnitelmassa. 

  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Mitä oikeuksia sinulla on? 

Sinulla on oikeus: 

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 
• pyytää tietojesi oikaisemista 
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista 
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 
• peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Käyttääksesi oikeuksiasi voit toimittaa pyynnön yliopiston asiointipalvelun kautta (henkilökunta, opiskelijat) 
tai yliopiston verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. 

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 

tietosuoja@om.fi 

Neuvoja ja ohjeita voit kysyä tietosuojavastaavalta: 

Itä-Suomen yliopisto, tietosuojavastaava Helena Eronen, PL 111, 80101 Joensuu 

tietosuoja@uef.fi, puh. 0294458187, Joensuu, Aurora 3023 

 


