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1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 TURUN YLIOPISTO

2a) Rekisterin
vastuuhenkilö

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929
aitojamakuja.fi/suoramyynti kysy meiltä-palstasta vastaava henkilö:
Johanna Mattila
puh. 040 565 8121
johanna.mattila@utu.fi

2b) Yhteyshenkilö
rekisteriin liittyvissä
asioissa

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929

2c) Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

dpo@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Aitojamakuja.fi -verkkosivut ja sen yhteydenottokanavat

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Aitojamakuja.fi -verkkosivut kokoavat yhdelle verkkosivulle
elintarvikealan ja yritysten kehittämiseen liittyvää tietoa sekä
yhteystietoja elintarvikealan yrityksistä ja maatiloista. Sivustolla olevien
erilaisten palaute- ja yhteydenottolomakkeiden kautta mahdollistetaan
matalankynnyksen yhteydenotto sisältöön liittyviin asioihin.
Aitojamakuja.fi -verkkosivujen käyttö ei edellytä rekisteröintiä.
Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisia aitojamakuja.fi -verkkosivuston
osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan. Tällaisia ovat
·
·
·
·
·

5. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

palaute- ja yhteydenottolomakkeet
aitojamakuja.fi uutiskirjeen tilauslomake
ajankohtaisten uutisten kommentointimahdollisuus
ilmoittautumislomakkeet
kysy meiltä-lomake

Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
mahdollistetaan helppo yhteydenotto aitojamakuja.fi -verkkosivustoon
liittyvistä asioista erillisten lomakkeiden tai kommentointikentän
kautta. Käsittely perustuu suostumukseen, jonka rekisteröity antaa, kun
hän lähettää kohdassa 6 mainitun lomakkeen tai jättää kommentin.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
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6. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät,
toiminnallinen kuvaus ja
henkilötietojen säilytysajat

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston
perustehtävään ja sen toteuttamiseen.
Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja.
·
·
·
·
·

palaute- ja yhteydenottolomakkeet
uutiskirjeen tilauslomake
ajankohtaisten uutisten kommentointimahdollisuus
ilmoittautumislomakkeet
kysy meiltä-lomake

Alla on esitelty kuhunkin yhteydenottotapaan liittyvien tietojen keräys.
Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*). Mikäli yhteydenottaja ei täytä
pakollisia kenttiä, hän ei pysty lähettämään lomaketta.
Palaute- ja yhteydenottolomakkeet (Webropol-palvelun kautta)
·
·
·

Nimi
Yhteystiedot (vapaavalintaisesti saa antaa mitä tietoja haluaa
esim. puhelinnumero, sähköposti)
Palaute *

Webropol-palvelusta tulee sähköpostilinkki sivuston vastuuhenkilölle.
Hän vastaa yhteydenottoon tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimella.
Jos palaute tai yhteydenotto koskee tiettyä maakuntaa, ohjaa viestin
ko. maakunnan yhteyshenkilölle. Henkilöt on listattu aitojamakuja.fi
yhteystiedot -sivulla.
Aitojamakuja.fi uutiskirjeen tilauslomake (Webropol-palvelun kautta)
·

Sähköpostiosoite *

Webropol-palvelusta tulee sähköpostilinkki sivuston vastuuhenkilölle.
Hän poimii tiedon Webropol-palvelusta ja vie sen excel-pohjaiseen
uutiskirjetietokantaan. Excel-pohjainen uutiskirjetietokanta sijaitsee
Turun yliopiston verkkolevyllä, jonne on rajoitettu pääsy.
Aitojamakuja.fi uutiskirjeen voi tilata myös lähettämällä pyynnön
suoraan sivuston vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Uutiskirje lähetetään
Turun yliopiston käytössä olevalla sähköpostiohjelmalla tai
uutiskirjeohjelmalla (e-maileri) siten, että vastaanottajien tiedot eivät
näy muille.
Ajankohtaisten uutisten kommentointimahdollisuus (WordPresspohja)
·
·

Kommentti
Nimi *
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·

Sähköposti *

Kommentit tallentuvat WordPress-alustan kommentit -osaan. Nimen ja
sähköpostin lisäksi ohjelma tallentaa IP-osoitteen, josta kommentti on
lähetetty. Jos kommentti julkaistaan verkkosivuilla, siitä tulee näkyviin
verkkosivuille ainoastaan nimi ja kommentti, ei sähköpostiosoitetta tai
IP-tunnusta. WordPress-alustalle kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Sinne on pääsy sivuston vastuuhenkilöillä ja ylläpitäjillä
Turun yliopistossa.
Ilmoittautumislomakkeet (Webropol-palvelun kautta)
·
·
·
·
·
·

Nimi *
Organisaatio *
Sähköposti *
Erityisruokavaliot
Mahdolliset osallistumistiedot ohjelman osalta
Muut asiat

Ilmoittautumistiedot tallentuvat Webropol-palveluun, josta tiedot
tallennetaan Turun yliopiston verkkolevylle ko. tilaisuuden järjestävän
hankkeen kansioon. Verkkolevylle on rajoitettu pääsy.
Ilmoittautumislomakkeessa kysytään erikseen lupa julkaista nimi
osallistujaluettelossa, jos osallistujalista jaetaan tilaisuudessa tai
sähköpostitse. Jos ilmoittautuja ei halua tietojaan näkyviin, niin niitä ei
laiteta.
Kysy meiltä-lomake (Webropol-lomakkeen kautta)
·
·
·

Nimi
Yhteystiedot (vapaavalintaisesti saa antaa mitä tietoja haluaa
esim. puhelinnumero, sähköposti)
Kysymys *

Webropol-palvelusta tulee sähköpostilinkki sivuston vastuuhenkilölle.
Hän vastaa yhteydenottoon tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimella.
Jos kysymykseen tarvitaan vastaus esim. viranomaistaholta, kysytään
sitä niin, että kysyjän henkilöllisyys ei välity eteenpäin. Jos kysymys on
sen luontoinen, että se hyödyllinen myös muille, laitetaan kysymys ja
vastaus esiin myös Usein kysyttyä -sivulle ilman kysyjän yhteystietoja
(http://www.aitojamakuja.fi/suoramyynti/ukk.php?v=ukk)
Henkilötietojen säilytysaika
Tilaisuuksien ilmoittautumislomakkeet Ilmoittautuneiden yhteystietoja
hyödynnetään, kun viestitään ko. tilaisuudesta etu- tai jälkikäteen. Niitä
säilytetään Turun yliopiston suojatulla verkkolevyllä Lähiruoan ja

TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
artiklat 13 ja 14
Laatimispvm: 23.10.2018
Ruokasektorin koordinaatiohankkeiden toteutusajan ja hankkeiden
päätyttyä niin kauan kuin hankkeen rahoittajan ohjeet määräävät
aineiston säilyttämään (vähintään 2 vuotta 31.12.2020 jälkeen).
Palaute- ja yhteydenottolomake, Aitojamakuja.fi -uutiskirjeen
tilauslomake sekä kysy meiltä -lomake pidetään aktiivisena niin kauan
kuin Aitojamakuja.fi -verkkosivustoa ylläpidetään aktiivisesti. Nämä
tiedot ovat Webropol-palvelussa.
Ajankohtaisten uutisten kommentit ovat WordPress-alustalla niin kauan
kuin ko. uutiset ovat näkyvissä aitojamakuja.fi -verkkosivuilla. Uutisten
poistumisaikatauluun vaikuttaa em. rahoittajan ohjeet aineiston
säilyttämiseen liittyen (vähintään 2 vuotta ohjelmakauden päättymisen
jälkeen).

7. Käytettävät
tietojärjestelmät

Kaikkien edellä mainittujen kohtiin liittyvien tietojen poistamisesta
määräajan jälkeen vastaa rekisterin vastuuhenkilöt.
Webropol-palvelu ja siihen liittyvien raporttien tiedostomuodot
WordPress-sivupohja
Turun yliopiston verkkolevyt

8. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään eri tavoin
kohdassa 6 kuvatuilla tavoilla.

9. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on
annettu. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

10. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Turun yliopistolla on lisenssi Webropol-palvelun käyttöön. Webropolpalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Turun yliopiston
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Webropol-palvelun käyttäjällä on oikeudet tehdä omia
kyselylomakkeita ja tehdä niistä raportteja, jotka voi tallentaa
Webropol-palvelun tarjoamissa tiedostomuodoissa. Webropol-palvelun
raporteissa näkyy em. kysyttyjen kohtien lisäksi lomakkeen lähetysaika.
Erikseen tehtävät tallenteet sijoitetaan Turun yliopiston verkkolevylle,
jonne on rajoitettu pääsy. Tarvittaessa kyselyn tekijä voi antaa oikeudet
yksittäisen kyselyn tietoihin myös jollekin toiselle Turun yliopiston
työntekijälle, mikä tarkoittaa ko. hankkeen muita toteuttajia.
Webropol-palveluun tallentuneita henkilötietoja (nimi, sähköposti,
puhelin) käytetään vain ko. asiaan tai tilaisuuteen liittyvässä
viestinnässä. Webropol-palveluntarjoaja vastaa tiedon tallentamiseen
liittyvästä tietosuojasta.
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Turun yliopiston verkkolevyllä säilytettävät tiedot on suojattu
normaalisti käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla teknisillä
suojausmenetelmillä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
ja velvollisuudet

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä
sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
Rekisteröidyllä oikeus pyytää ja tarkistaa rekisterinpitäjältä itseään
koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa
käsittelyä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin
tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai
postitse.

13. Sivuston käytön
tilastointi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Aitojamakuja.fi -verkkosivuston käyttöä tilastoidaan anonyymisti
Google Analytics-palvelun kautta. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä
liikennöintitilastoihin. Google Analytics -palvelun tiedot ovat
käytettävissä Lähiruoan ja Ruokasektorin koordinaatiohankkeiden
toteutusajan ja hankkeen päätyttyä niin kauan kuin hankkeen
rahoittajan ohjeet määräävät aineiston säilyttämään (vähintään 2
vuotta 31.12.2020 jälkeen).
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen
sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään
näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun
tarkoitukseen.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat
internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi
käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi
halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia
muuttamalla.

