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1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207
40101 Jyväskylä
Puhelin +358 20 743 8100
Y-tunnus 1006550-2

2a) Rekisterinvastuuhenkilö

Leena Pölkki
leena.polkki [at] jamk.fi
puh. 050 401 1894

2b) Yhteyshenkilörekisteriin
liittyvissä asioissa

Leena Pölkki
leena.polkki [at] jamk.fi
puh. 050 401 1894

2c) Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Mirja Nojonen
Asiantuntija, Tietosuojavastaava
tietosuoja [at] jamk.fi

3. Rekisterin nimi

Aitomaaseutu.fi-sivusto ja sen yhteydenottokanavat

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Aitomaaseutu.fi-sivusto kokoaa yhdelle verkkosivulle KeskiSuomen maaseutuyrittäjyyteen ja sen kehittämiseen liittyvää
tietoa, jota tuottavat Keski-Suomen maaseudun
kehittämishankkeet. Sivustolla olevien erilaisten palaute- ja
yhteydenottolomakkeiden kautta mahdollistetaan
matalankynnyksen yhteydenotto sisältöön liittyviin asioihin.
Aitomaaseutu.fi-sivuston käyttö ei edellytä rekisteröintiä.
Tämä tietosuojaseloste koskee sellaisia aitomaaseutu.fi-sivuston
osia, joissa käyttäjä voi luovuttaa henkilötietojaan. Tällaisia ovat:
• mahdolliset palaute- ja yhteydenottolomakkeet
• Aito maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirjeen ja LuomuKShankkeen uutiskirjeen tilauslomakkeet
• tilaisuuksiin, tapahtumiin, koulutuksiin ja
opintomatkoille ilmoittautumislomakkeet.

5. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät,
toiminnallinen kuvaus ja
henkilötietojen säilytysajat

Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja:
• Aito maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirjeen ja LuomuKShankkeen uutiskirjeen tilauslomakkeet
• tilaisuuksiin, tapahtumiin, koulutuksiin ja
opintomatkoille ilmoittautumislomakkeet.
Alla on esitelty kuhunkin yhteydenottotapaan liittyvien tietojen
keräys. Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä (*). Mikäli
yhteydenottaja ei täytä pakollisia kenttiä, hän ei pysty
lähettämään lomaketta.

Aito maaseutu Keski-Suomessa - ja LuomuKS-hankkeen
uutiskirjeiden tilauslomakkeet (WordPress-lomakkeen kautta)
• Nimi
• Sähköpostiosoite *
Aitomaaseutu.fi-sivuston ylläpitäjä/vastuuhenkilö poimii tiedon
WordPressistä ja vie sen MailChimpiin ko. uutiskirjeen
vastaanottajalistalle. WordPress-alustalle kirjaudutaan
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sinne on pääsy sivuston
vastuuhenkilöillä ja ylläpitäjillä. Samoin MailChimpiin on
rajoitettu pääsy. Uutiskirjeet lähetetään MailChimp-palvelulla
siten, etteivät vastaanottajien tiedot näy muille.
llmoittautumislomakkeet (Webropol-palvelun kautta)
• Nimi *
• Sähköposti *
• Organisaatio
• Erityisruokavaliot
• Toiveet tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjille
Ilmoittautumistiedot tallentuvat Webropol-palveluun, josta
tiedot tallennetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun
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.
Henkilötietojen säilytysaika
Tilaisuuksien, tapahtumien, koulutusten ja opintomatkojen
ilmoittautumislomakkeiden ilmoittautuneiden yhteystietoja
hyödynnetään, kun viestitään ko. tilaisuudesta tms. etu- tai
jälkikäteen. Niitä säilytetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun
suojatulla verkkolevyllä Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio
2 -yhteistyöhankkeen toteutusajan ja hankkeen päätyttyä niin
kauan kuin hankkeen rahoittajan ohjeet määräävät aineiston
säilyttämään (vähintään 2 vuotta 31.12.2020 jälkeen).
Uutiskirjeiden tilauslomakkeet pidetään aktiivisena niin kauan
kuin aitomaaseutu.fi-sivustoa ylläpidetään aktiivisesti.
Vastaavasti tilaisuuksien ym. ilmoittautumislomakkeet pidetään
aktiivisina niin kauan kuin ko. tilaisuuden suhteen on tarpeellista.
Nämä tiedot ovat Webropol-palvelussa.
Kaikkien edellä mainittuihin kohtiin liittyvien tietojen
poistamisesta määräajan jälkeen vastaa rekisterin
vastuuhenkilöt.

6. Käytettävät
tietojärjestelmät

•
•
•

WordPress-sivupohja
Webropol-palvelu ja siihen liittyvien raporttien
tiedostomuodot
Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkolevyt

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

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

8. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

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

9. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

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

10. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Jyväskylän ammattikorkeakoululla on lisenssi Webropol-palvelun
käyttöön. Webropol-palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella
Jyväskylän ammattikorkeakoulun käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.
Webropol-palvelun käyttäjällä on oikeudet tehdä omia
kyselylomakkeita ja tehdä niistä raportteja, jotka voi tallentaa
Webropol-palvelun tarjoamissa tiedostomuodoissa. Webropolpalvelunraporteissa näkyy em. kysyttyjen kohtien lisäksi
lomakkeen lähetysaika. Erikseen tehtävät tallenteet sijoitetaan
Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkolevylle, jonne on
rajoitettu pääsy. Tarvittaessa kyselyn tekijä voi antaa oikeudet
yksittäisen kyselyn tietoihin myös jollekin toiselle Jyväskylän
ammattikorkeakoulun työntekijälle, mikä tarkoittaa hankkeiden
muita toteuttajia.
Webropol-palveluun tallentuneita henkilötietoja (nimi,
sähköposti, puhelin) käytetään vain ko. tilaisuuteen,
tapahtumaan tai muuhun asiaan liittyvässä viestinnässä.
Webropol-palveluntarjoaja vastaa tiedon tallentamiseen
liittyvästä tietosuojasta.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkolevyllä säilytettävät
tiedot on suojattu normaalisti käytössä olevilla,
tarkoituksenmukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteita kuvataan erillisellä
sivulla: https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/tietosuoja/

11. 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. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus
milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön
sähköpostitse tai postitse.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
12. Sivuston käytön tilastointi

Aitomaaseutu.fi-sivuston käyttöä tilastoidaan anonyymisti
Google Analytics -palvelun kautta. Käyttäjien henkilötietoja ei
yhdistetä liikennöintitilastoihin. Google Analytics -palvelun tiedot
ovat käytettävissä Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2 yhteistyöhankkeen 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
internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat
esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää
internetselaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon
ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön
selaimensa asetuksia muuttamalla.

