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1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 TURUN YLIOPISTO

2a) Rekisterin
vastuuhenkilö

Johanna Mattila
johanna.mattila@utu.fi
puh. 040 565 8121

2b) Yhteyshenkilö
rekisteriin liittyvissä
asioissa

Johanna Mattila
johanna.mattila@utu.fi
puh. 040 565 8121

2c) Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

dpo@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen ruokasektorin ajankohtainen nettisivu – vs-lähiruoka.fi

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

VS-lähiruoka -verkkosivut kokoavat yhdelle verkkosivulle elintarvikealan
ja yritysten kehittämiseen liittyvää tietoa mm. erilaisista tapahtumista.
Tavoitteena on, että maakunnallisesti yhdelle verkkosivustolle kerätyn
infomateriaalin avulla eri ruokasektorin toimijat saavat tasapuolisesti
tietoa alan tapahtumista, koulutuksista ja opintomatkoista.
VS-lähiruoka.fi –sivuilla on ”Kysy pois” –palvelu, jonka avulla yritykset ja
yksityishenkilöt voivat kysyä heitä askarruttavia kysymyksiä liittyen
esimerkiksi elintarvikelainsäädäntöön ja markkinointiin. Lähetetty
kysymyslomake saapuu Turun yliopiston Brahea-keskuksen ruoka-alan
asiantuntijoiden sähköpostiin. Lomakkeessa kysytään nimi ja spostitiedot ja vastaukset annetaan aina sähköpostitse. Yhteystietoja ei

jaeta kolmansien osapuolien kanssa. Henkilötiedot poistetaan
järjestelmästä heti vastaamisen jälkeen.

5. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
mahdollistetaan tehokas viestintä elintarvikealan toimijoille kokoamalla
alaa koskeva tieto yhdelle sivulle. Yliopiston asiantuntijuutta
hyödynnetään Kysy pois –palvelun kautta tulevien kysymysten
vastaamiseen.
Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston
perustehtävään ja sen toteuttamiseen.

6. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät,

VS-lähiruoka.fi –sivujen Kysy pois -palvelun lomake toimii Webropolpalvelun kautta. Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja.
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toiminnallinen kuvaus ja
henkilötietojen säilytysajat

Mikäli lomakkeen täyttäjä ei täytä pakollisia kenttiä, hän ei pysty
lähettämään lomaketta.
Kysyttävät tiedot:
-

nimi
sähköposti
viestisi meille
haluan, että minuun otetaan yhteyttä
lähetä

Lomakkeiden tiedot tallentuvat Webropol-palveluun, josta tulee
sähköpostiviesti sivuston ylläpitäjälle. Sähköpostissa näkyy em. tiedot.
Webropol-palvelu tallentaa kaikki lomakkeet, jolloin niiden tiedoissa
näkyy myös lomakkeen lähetysaika.
Henkilötietojen säilytysaika
Kysy pois –palvelun viestit poistetaan heti vastaamisen jälkeen.

8. Käytettävät
tietojärjestelmät

Tietojen poistamisesta vastaavat rekisterin vastuuhenkilö.
Webropol-palvelu
Kysy pois -palvelu

9. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään kohdassa 6
kuvatuilla tavoilla.

10. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

11. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

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

12. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Turun yliopistolla on lisenssi Webropol-palvelun käyttöön. Webropolpalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Turun yliopiston
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.
Webropol-palveluntarjoaja vastaa tiedon tallentamiseen liittyvästä
tietosuojasta.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä
sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx

13. Rekisteröidyn oikeudet
ja velvollisuudet

Rekisteröidyllä oikeus pyytää ja tarkistaa rekisterinpitäjältä itseään
koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
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Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin
vastuuhenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin
tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai
postitse.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

14. Sivuston käytön
tilastointi

VS-lähiruoka.fi -verkkosivuston käyttöä tilastoidaan anonyymisti Google
Analytics-palvelun kautta. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä
liikennöintitilastoihin. Google Analytics -palvelun tiedot ovat
käytettävissä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 20142020 toteuttamisen loppuun saakka.
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 internetpalvelun 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.

