TIETOSUOJAILMOITUS, tietoutja-aoieuo (EU 679/2016) 12 – 22, 30 ja 34 artika.

Tiietoutjaikmtieuo: Sutmin Signbani
Mihin earitieuioiin hiniikötietjaoi iäyeieään ja miiä tn iäoitikyn tiiiuopiruoei?........................1
Mieä hiniikötietja iäoitikimmi?................................................................................................1
Kinikkä tn pääoy hiniikötietihioi?................................................................................................2
Siirrieääniö hiniikötietjaoi EU/ETA akuiin ukitputkikki ja iuinia tidtnoiirrte tn outjatu?....2
Kuinia iauan hiniikötietjaoi iäoieikkään ja ariioetidaanit tidte?..............................................2
Sutoeumuioin piruminin.............................................................................................................2
Mikkaioia tiiiuioia oinukka tn riiioeiröieynä?.....................................................................................3
Miein vtie iäytää tiiiuioiaoi?......................................................................................................3
Ykiinin iuvauo eiinioioeä ja trganioaetrioioea outjaetimioea..........................................................3
Yheiyotidte.......................................................................................................................................3

Mihin earitieuioiin hiniikötietjaoi iäyeieään ja miiä tn iäoitikyn tiiiuopiruoei?
Tiietkiiiinniktiija eakkinnieaan iaiiioea iäytäjioeä, jtta vtidaan oiuraea, oikvitää ja
jäkjitää mahdtkkioia virhitkaneiiea, vääriniäytöjä, tietmuretja, ja muiea vaoeaavia
eapaheumia.
Riiioeiröiey tn aneanue outoeumuioinoa iäoitikyyn yheä eai uoiampaa irieyioeä
earitieuoea varein. Tunnuoea kuteaiooa riiioeiröiey tn aneanue kuvan hiniikötietjin
iäoitikyyn hyväioymäkkä pakvikun iäytöihdte. Saeunnainin eunnuioietn iäytäjä tn
hyväioynye tietjin iiräämioin iävijätkaoetinta/anakytiiiaa ja tietkiiiinniktiija
varein jaeiamakka pakvikun iäytöä eäeä itoiivan ikmtieuioin näytämioin jäkiiin.
Ykitpioet tn oietueunue iiräämään ja iäoitikimään hiniikötietjaoi
tiiiudinmuiaioikka ja käpinäiyväkkä eavakka ja ntudatain hiniikötietjin iäoitikyoeä
annitua kainoäädäneöä. Tämä tietoutjatidtei iuvaa, miein ykitpioet hakkinnti
hiniikötietjaoi tietoutjaoäännöoein muiaioiot.

Mieä hiniikötietja iäoitikimmi?
Käytäjäeunnuioin kutmioin yheiydiooä riiioeiröiey etimitaa miikki oiuraavae tidte:
ieunimi, ouiunimi, oähiöptot, iäytäjäeunnuo, oakaoana.
Pakvikun iäyeön yheiydiooä iiräämmi oiuraavia tietja iirjaueuniioea iäytäjioeä:
viimiioimmän iirjaueumioin ajanithea, iäytäjän tietianeaan eiiimäe muuetioie
oiiä niidin ajanithea, iäytäjän viimiioimmän haun haiueuktioie.
Pakvikua iäyeitäiooä iiräämmi iävijätkaoetinta ja anakytiiiaa varein oiuraavia
tietja iaiiioea iäytäjioeä: viriityheiydin IP-totiei, iäytäjän tietitniin
iäytöjärjioeikmä, iäyeity viriitoikain, oivue jtikka iäytäjä viiraikii pakvikuooa, mikeä
oivuoetkea iäytäjä tn eukkue pakvikuummi, mieä haiuoantja tn iäyeity haiuitniiooa
oivuoetkki oaavutaiooa, viiraikun iioet, pakvikuooa iäyeieye haiuoanae.
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Pakvikun iäyeöoeä eakkinnieaan ktiitietja iaiiiiin iäytäjiin viriitpyynnöioeä, jtiea
iäytäjän viriitoikain kähitää pakvikuummi. Nämä tidte oioäkeäväe: viriityheiydin
IP-totiei, pyydieyn viriitoivun totiei, iäytäjän tietitniin iäytöjärjioeikmä ja
iäyeity viriitoikain.

Kinikkä tn pääoy hiniikötietihioi?
Hiniikötietja iäoitikiväe ykkäpieäjiioi määrieikkye Jyväoiykän Ykitpioetn iiittmaiiikin
iioiuioin eyöneiiijäe oiiä Kuurtjin kiietn eyöneiiijäe.
Hiniikötietja iäoitikiväe oiuraavae itkmannie toaputkie, jtidin ianooa Jyväoiykän
Ykitpioet tn eihnye tietjiniäoitikyotpimuioin:
- CSC – Tiieiin tieteiiniiian iioiuo Oy

Siirrieääniö hiniikötietjaoi EU/ETA akuiin ukitputkikki ja iuinia tidtnoiirrte tn outjatu?
Hiniikötietja ii oiirrieä EU/ETA akuiin ukitputkikki.

Kuinia iauan hiniikötietjaoi iäoieikkään ja ariioetidaanit tidte?
Pakvikuun kuteua eunnuoea itoiiin hiniikötietjaoi iäoieikkään niin iauan iuin oinukka
tn aitivinin eunnuo pakvikuun. Tunnuoea riiioeirioeä pyyhitäiooä euhteaan iaiiii
muue hiniikötidte iäytäjäeunnuoea kuiuunttamata. Käytäjäeunnuioia oäikyeieään
määritikimäeön aiia, jtta iuiaan muu ii vti varaea oamaa iäytäjäeunnuoea
myöhimmin. Jto hakuae varmioeaa antnymieiitn, iäyeä iäytäjäeunnuioinaoi
poiudtnyymiä.
Pakvikuun kadatua maeiriaakia, iuein viditiea, iuvia ja muuea daeaa, oäikyeieään
määritikimäeön aiia. Daeaa iäyeieään eueiimuoearitieuioiooa kaajineain tkimaooa
tkivaa daeaa, mioeä jtheuin niidin pyoyvä oäikytäminin tn väktämäeöneä. Pakvikuun
kioäeye tidte mutdtoeavae tietiannan, jtoea ii tki earitieuo ptioeaa tietja.
Hiniikötietja eakkineuu myöo tietiannan varmuuoitpitihin. iarmuuoitpitiea
oäikyeieään 3 kuukautta, iiiä niioeä tki mahdtkkioea ptioeaa yioitäioin iäytäjän
tietja. Tiidte häviäväe auetmaatoiot, iun varmuuoitpite vanhineuvae ja ni
euhteaan.
Kävijätkaoetja ja anakytiiiaa oäikyeieään määritikimäeön aiia, iävijähioetria tn
tkiikkinin toa iävijäkiiiineiin oiuraamioiooa. Kävijätkaoetjin tietiannaoea teieaan
myöo varmuuoitpitiea. Kävijä vti hakueiooaan iiikeäyeyä oiurannaoea.
Tiietkiiiinniktiija ja niidin varmuuoitpitiea oäikyeieään 2 vuotta, ni tvae
väktämätömiä vääriniäyeöoein oiiä tietmuretjin ioeämioiioi ja jäkjitämioiioi.
Läheöitheaioiot oäikyeämmi tietja niin iauan iuin niieä earvieaan oiihin
earitieuioiin, mieä varein ni tn iiräty ja iäoieikey.

Sutoeumuioin piruminin
Sinukka tn tiiiuo piruutaa outoeumuo hiniikötietjin iäoitikyyn mikktin eahanoa.
Sutoeumuioin piruutaminin tn hikppta ja vtie piruutaa outoeumuioin
etimitamakka tidtn pirumioioea ja eäoeä tietoutjaikmtieuioioea Jyväoiykän
ykitpioetn iirjaamttn (iirjaamt@jyu.f). Sutoeumuioin piruminin ii vaiiuea innin
outoeumuioin piruutamioea eiheyihin iäoitikyetimiin.
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Mikkaioia tiiiuioia oinukka tn riiioeiröieynä?
Sinukka tn riiioeiröieynä oiuraavia tiiiuioia:












Oiiiuo oaada pääoy tietihin
Oiiiuo oaada virhiikkioie tidte tiiaioeua (muioea pieää tmae yheiyotietoi ajan
eaoakka)
Oiiiuo tietjin ptioeamioiin (otiiiuo eukka unthdieuioio) tieyiooä tkaneiiooa
Oiiiuo iäoitikyn rajtitamioiin tieyiooä tkaneiiooa
Oiiiuo oiihin, itä riiioeirin vaoeuuyioiiiö ikmtitaa hiniikötietjioi tiiaiouoea
eai ptioetoea eai iäoitikyn rajtieuioioea oikki jtkki tietja tn idikkiin kutvueitu
Oiiiuo vaoeuoeaa iäoitikyä tieyiooä tkaneiiooa iuein outramariiintinnin toakea
Oiiiuo oaada tidte oiirrityä järjioeikmäoeä etioiin tieyiooä tkaneiiooa
Oiiiuo tkka jtueumata oikkaioin pääeöioin itheiiioi, jtia piruoeuu pikiäoeään
auetmaatoiin iäoitikyyn, iuein prtfktintin, ja jtkka tn oinua itoiivia
tiiiuovaiiueuioia eai jtia vaiiutaa oinuun vaoeaavakka eavakka miriitäväot.
Oiiiuo oaada tiet tieteurvaktuiiauioioea, jtia aihiutaa itriian rioiin
Oiiiuo eihdä vakieuo vakvtneavirantmaioikki

Jto oinukka tn iyoytävää tiiiuioioeaoi, vtie tkka yheiydiooä ykitpioetn
tietoutjavaoeaavaan eai riiioeirin yheiyohiniiköön.

Miein vtie iäytää tiiiuioiaoi?
Ykitpioetkka tn yheiioie thjiie itoiiin riiioeiröieyjin tiiiuioiin eteiutamioea:
htpo://www.jyu.f/f/ykitpioet/tietoutjaikmtieuo/riiioeirtidyn-tiiiudie

Ykiinin iuvauo eiinioioeä ja trganioaetrioioea outjaetimioea
Ykitpioet riiioeirinpieäjänä iäytää aoianmuiaioia eiinioiä ja trganioaetrioia etimia
hiniikötietjin outjaamioiioi kuvattmakea eai kaittmakea iäoitikykeä oiiä
hiniikötietjin vahingtitumioikea eai häviämioikeä.

Yheiyotidte
Rekisterinpitäjä
Jyväoiykän ykitpioet etimii riiioeirinpieäjänä ja sen Viittomakielen keskus
vaoeuuyioiiiönä näidin hiniikötietjin iäoitikyn toakea.
Vastuuyksikön yhteystiedot:
Rieva Taiiinin
Siminaariniaeu 15, raiinnuo Finnicum (F), hutni F202, Jyväoiykä
+358 504285268
Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietoutja(ae)jyu.f, 040 805 3297

Tämä tietoutjaikmtieuo tn jukiaioeu ja etimieitu riiioeiröidykki 25.05.2018 akiain.

