
 
 

 
   
       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 

YHDENVERTAINEN LIIKUNNALLINEN LÄHIÖ –TUTKIMUKSEN (YLLI) 
PÄÄTÖSSEMINAARISSA KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT (In english below) 

 
Tässä tietosuojailmoituksessa kerromme Sinulle henkilötietojesi käsittelystä osana YLLI-päätösseminaarin 
järjestämistä. Tietosuojailmoitus on julkaistu tutkimuksen verkkosivulla. Osallistujille on seminaariin 
ilmoittautumisen yhteydessä kerrottu hänen henkilötietojensa käsittelystä sekä annettu suora linkki tämän 
tietosuojailmoituksen sisältävälle verkkosivulle. 
 
Mitä henkilötietoja käsittelemme?          
Tiedot kerätään sinulta itseltäsi tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat nimi, tavanomaiset 
yhteystiedot sekä tapahtuman osallistumistiedot. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamiasi 
tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin. Seminaarin työpajaosiossa syntynyt aineisto 
(esim. yleiset muistiinpanot, työpajatoiminnan tuottama materiaali sekä palaute) voi sisältää henkilötietojasi. 
 
Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 
Seminaari sisältää alustuksia ja osallistavaa työpajatoimintaa. Seminaarin työpajaosiossa syntynyt aineisto (esim. 
yleiset muistiinpanot, työpajatoiminnan tuottama materiaali sekä palaute) voi sisältää henkilötietojasi. 
Työpajaosioista kootaan yhteenveto ja työpajan tuloksia voidaan raportoida myös muutoin. Yhteenveto jaetaan 
tilaisuuteen osallistuneille ja se voidaan julkaista. Seminaarin tuloksia voidaan esitellä mm. tutkimushankkeen 
sivuilla, mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Niitä voidaan käyttää myös opetuksessa. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun. Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e) alakohta ja 
yliopistolain 2 § (yliopiston tehtävät). Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja 
taiteellista sivistystä ja antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee 
tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä 
edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toissijaisesti henkilötietojesi 
käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 6 
artiklan 1 kohdan f) alakohta. Tällainen oikeutettu etu on olemassa, koska sinun ja yliopiston välille syntyy 
merkityksellinen ja asianmukainen suhde seminaari-ilmoittautumisen seurauksena.   
 
Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen myös journalistisen tai akateemisen ilmaisun tarkoituksia varten 
(tietosuojalaki 27 §). 
 
Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (mm. allergiat) edellyttää, että sinä olet antanut nimenomaisen 
suostumuksesi näiden tietojen käsittelyyn (tietosuoja-asetus) 9 artikla 2 a). 
 
Sinulla on oikeus milloin tahansa perua antamasi suostumus näiden tietojen käsittelyyn ilman, että suostumuksen 
perumisella on haitallisia seurauksia henkilötietojesi käsittelyn osalta. Voit perua suostumuksen lähettämällä 
viestin kirjaamo@jyu.fi ja viitteeksi YLLI päätösseminaari. 
 
Käsittelyperuste voi olla myös elintärkeä etu, jos tapahtumaan, kurssin tai konferenssiin osallistuja loukkaa itsensä 
tilaisuuden yhteydessä ja henkilötietoja joudutaan antamaan hoitavalle henkilökunnalle (EY 679/2019 6.1 d). 
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Ilmoittautumisten tilastointi perustuu tietosuojalain (1050/2018) 4 §:ään. 
 
Tapahtumassa valokuvaaminen tai videointi 
Sinun on hyvä tietää, että tapahtumassa voidaan ottaa valokuvia ja/tai videokuvaa. Kuvia/videoita voidaan 
julkaista Jyväskylän tai Helsingin yliopistojen verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä tai muissa yliopistoihin 
liittyvissä julkaisuissa. Henkilötietojen julkaisu perustuu tällöin sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden 
turvaamiseen, henkilötietojen käsittelyyn ainoastaan journalistisia tarkoituksia varten tai akateemisen, taiteellisen 
tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksiin. 
 
Jos kuvia käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, sinulta pyydetään erillinen suostumus kuvien käytölle. 
 
Videolle voi tallentua myös äänesi, jos esität tilaisuudessa kysymyksiä. 
 
Koska tapahtumaan voi osallistua etänä, osallistujan esittäessä kirjallisia taikka suullisia kysymyksiä osallistujan 
henkilöllisyys voi tulla muiden tietoon taikka tallentua mahdolliselle tallenteelle, joka tilaisuudesta tehdään. 
 
Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 
Jyväskylän yliopisto voi tarvittaessa luovuttaa osallistujien nimet ja puhelinnumerot viranomaiselle 
koronaviruksen liittyvien tartuntatautiketjujen jäljittämiseksi. Yhteystietojesi käsittely perustuu elintärkeiden 
etujesi (terveytesi) suojaamiseen ja yleiseen etuun eli koronavirusepidemian torjumiseen. 
 
Kun Jyväskylän yliopisto käyttää tapahtumailmoittautumisissa henkilötietojen keräämiseen Webropol 
kyselyohjelmistoa, jossa tietojenkäsittelijänä toimii Webropol Oy. Seminaariin voi osallistua myös etänä Teams 
sovelluksessa, jolloin henkilötietojen käsittelijänä toimii Microsoft. Jyväskylän yliopistolla on henkilötietojen 
käsittelysopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa. 
 
Henkilötietoja käsittelevät ne Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston työntekijät, joille tapahtumajärjestelyt 
kuuluvat. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa nimetyille kolmansille osapuolille vain tapahtuman järjestelyjen toimeenpanemisen niin 
vaatiessa, kuten esim. rahaliikenne, majoitus- ja catering- sekä kuljetuspalvelut. 
 
Henkilöiden nimi- ja yhteystietoja voidaan jakaa kyseisen tapahtuman osallistujien kanssa 
verkostoitumistarkoituksessa. 
 
Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu? 
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle. 
 
Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot? 
Kontaktitietoja voidaan käyttää tulevien vastaavien tapahtumien tiedotteiden lähettämiseen tapahtuman 
päättymisen jälkeen. Tapahtumaspesifit tiedot poistetaan, kun tietoja ei enää ko. tapahtuman toteuttamiseen, 
raportointiin tai sen jälkihoitoon tarvita. Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. 
Seminaarissa tuotettu aineisto (esim. yleiset muistiinpanot, työpajatoiminnan tuottama materiaali sekä palaute) 
anonymisoidaan tapahtuman jälkeen. 
 
Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä? 
Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia: 
 

• Oikeus saada pääsy tietoihin 

• Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla) 

• Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"), jos käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
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• Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn 
rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu 

• Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen ja suoritetaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 

• Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin 

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

• Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai ilmoituksen 
yhteyshenkilöön. 

  
Kielto-oikeus eli oikeus vastustaa käsittelyä tai peruuttaa suostumus 
Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, rekisteröity voi 
vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 
 
Miten voit käyttää oikeuksiasi? 
Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista. 
 
Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 
Jyväskylän yliopisto edellyttää kouluttautumista kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä. Henkilöstölle on laadittu 
henkilötietojen käsittelyä koskevat ohjeet, joista on informoitu henkilöstöä ja jotka ovat jokaisen saatavilla. 
 
Jokaisella tietojärjestelmällä ja henkilötietojen käsittelytoimella on vastuuyksikkö, jonka yhteystiedot on kerrottu 
tässä tietosuojailmoituksessa. Käyttäjien oikeudet ja käyttövaltuudet myönnetään vain työtehtävien 
edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmissä on käytössä tietojen käytön lokitus. Tietojärjestelmien 
tietoturvallisuutta arvioidaan säännöllisesti. 
 
Yliopisto toteuttaa itsearviointeja tai tilaa kolmannen osapuolen auditointeja, joilla arvioidaan kumppaneiden 
ja/tai alihankintatahojen tietosuojan ja tietoturvan sekä riskienhallinnan tasoa. Henkilötietojen käsittelijöiden 
kanssa solmitaan tietojenkäsittelysopimukset tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. 
 
Yliopisto toteuttaa tiloissaan kamera- ja kulunvalvontaa. 
 
Kaikki rikosepäilyt selvitetään viranomaistoimin (saatetaan poliisille tiedoksi ja tutkittavaksi). 
 
Yliopisto toteuttaa tietoturvaa valtionhallinnon tietoturvakäytänteiden ja ISO 27000 –standardin mukaisesti. Voit 
halutessasi tutustua tarkemmin Jyväskylän yliopiston tietoturvaperiaatteisiin: 
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/tietoturvaperiaatteet_julkinen 
 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja tapahtumajärjestäjän yksikkö vastuuyksikkönä 
tapahtumakohtaisten henkilötietojen käsittelyn osalta. 
 
Vastuuyksikön yhteystiedot: Jyväskylän yliopisto liikuntatieteellinen tiedekunta 
 
Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297  
  

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet
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PERSONAL DATA PROCESSED IN THE CLOSING SEMINAR OF EQUALITY IN SUBURBAN 

PHYSICAL ACTIVITY ENVIRONMENTS -RESEARCH PROJECT (YLLI) 

 
In this privacy notice, we tell you about the processing of your personal data as part of YLLI-closing seminar. The 
data protection notice has been published on the research's website. When registering for the seminar, the 
participants is informed about the processing of their personal data and given a direct link to the website 
containing this privacy notice. 
 
What personal data is processed? 
The information is collected from you when you register for the event. This information includes name, usual 
contact information and event participation information. The information you provide via e-mail, telephone or in 
a meeting can also be stored if it has an impact on the arrangements. The material created in the workshop 
section of the seminar (e.g. general notes, material produced by the workshop activities and feedback) may 
contain your personal data. 
 
Purpose and legal basis for the processing 
The seminar includes presentations and participatory workshop activities. The material created in the workshops 
(e.g. general notes, material produced by the workshop activities and feedback) may contain your personal data. 
A summary of the workshop sections will be compiled, and the results of the workshop can also be reported in 
other ways. The summary will be distributed to those who participated in the event, and it can be published. A 
summary of the seminar can be presented e.g., on the website of the research project, in the media and on social 
media. They can also be used in teaching. 
 
The lawful basis for processing the personal data pertains to performing a duty for public benefit (EU GDPR, 
Article 6, Section 1e) and filling a statutory obligation (the Universities Act, Section 2). The mission of the 
university is to promote free research and scientific and artistic education and to provide research-based 
education. In carrying out their tasks, universities must offer opportunities for continuous learning, interact with 
the rest of society, and promote the social impact of research results and artistic activities. Secondarily, the 
processing of your personal data is based on the controller´s legitimate interests. Article 6(1)(f) of the General 
Data Protection Regulation (EU 679/2016). Such legitimate interest exists because a relevant and appropriate 
relationship between you and the University arises from the registration for a seminar. 
 
The processing of personal data may also be necessary for the purposes of journalistic or academic expression 
(Data Protection Act 27§). 
 
Under Article 9(2)(a) of the General Data Protection Regulation, information on your health (such as allergies) 
may only be processed if you have given explicit consent to the processing of such data. 
 
You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. Withdrawal of consent 
has no harmful consequences for the processing of your personal data. You can withdraw your consent by 
sending a message to kirjaamo@jyu.fi and referencing to YLLI-closing seminar. 
 
The processing may also be necessary to protect the vital interests of the participant who is injured during an 
event, course or conference and personal data must be disclosed to the health care personnel treating the 
participant (EY 679/2019 6.1d). 
 
Compilation of registration statistics is based on section 4 of the Data Protection Act (1050/2018). 
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Photography and videoing at the events 
Photos and/or videos may be taken at the event and they may be published on the University of Jyväskylä or 
University of Helsinki websites, social medial accounts or in other publications associated with the Universities. In 
such cases, publication of personal data is based on the safeguarding of the freedom of expression and 
information, processing of personal data performed solely for journalistic purposes or for the purposes of 
academic, artistic or literary expression. 
 
If commercial use of the photos is planned, we will ask for your consent to publish the pictures. 
 
Your voice may also be recorded on a video if you ask questions at the event.  
 
Since the event is also held with remote participation, the identity of the participants asking oral or written 
questions may be revealed or recorded. 
 
Parties with access to your personal data 
If necessary, the University of Jyväskylä may disclose the names and telephone numbers of the participants to the 
authority to trace the chains of infectious disease Covid-19. The processing of your contact information is based 
on protecting your vital interests (your health) and protecting the public interest (others) from Covid-19 epidemic. 
 
When the University of Jyväskylä uses webropol system to collect personal data in connection with event 
registrations, the data is processed by Webropol Ltd. When participating to the event remotely in the Teams app, 
the processor of personal data will be Microsoft. The University of Jyväskylä has personal data processing 
agreements with the processors of personal data. 
 
Personal data is processed by the University of Jyväskylä and University of Helsinki staff members who are 
responsible for the seminar arrangements. 
 
Personal data may only be disclosed to specified third parties if this is required to ensure proper organization of 
the event (money transactions, accommodation, catering, transport services, etc.). 
 
Names and contact information of persons can be shared with the event participants for networking purposes. 
 
Transferring your personal data outside the EU/EEA and protection of the transfers 
No personal data is transferred outside the EU/EEA. 
 
Length of processing periods and archiving of the data 
Contact details may be used to send information on similar future events. Event-specific data is removed when 
the data is no longer needed for arranging the event or for event aftercare. Accounting material will be retained 
in accordance with the provisions of the Accounting Act. The material created in the workshop section of the 
seminar (e.g. general notes, material produced by the workshop activities and feedback) will be anonymized after 
the event. 
 
What rights do you have as a data subject? 
You have the following rights as a data subject: 
 

• Right to access your data 

• Right to have any incorrect data rectified (remember to keep your contact information up to date) 

• Right to have your data erased (right to be forgotten), if data processing is based on your consent or 
contract  

• Right to restrict processing in certain situations 

• Right to have the unit responsible for the register notifying the party to which data is disclosed of your 
personal data being rectified or erased or of processing being restricted 

• Right to have your data transferred from one system to another in certain situations 

• Right to obtain information about any information security breaches resulting in a high risk 

• Right to file a complaint with the supervisory authority 
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• If you have any questions about your rights, please contact the data protection officer of the University of 
Jyväskylä or the contact person in register-related matters. 

 
 
The right to object to processing or withdraw consent 
When the processing of data is compelled for the public interest, for the use of public authority belonging to the 
controller, or for the use of legitimate interests of the controller or a third party, the participand can object to the 
data processing based on a special reason of the individual. 
 
How can you exercise your rights? 
The University of Jyväskylä has general guidelines on how data subjects can exercise their rights. 
 
General description of technical and organisational protection 
The University of Jyväskylä requires that all personnel who process personal data are trained for the task. JYU 
staff has been provided with instructions on the processing of personal data, and the staff has been informed of 
the instructions, which are available for everyone. 
 
Each information system and processing measure of personal data has a designated responsible unit whose 
contact information is given in this privacy notice. User rights and authorisations are granted only to the extent 
required by the employees’ duties. The use of information systems is controlled by logging. The information 
security of the information systems is reviewed on a regular basis. 
 
The University conducts self-assessments or orders audits from third parties in order to evaluate the level of 
cooperation partners’ and/or subcontractors’ data protection, information security and risk management. In 
compliance with the General Data Protection Regulation, data processing agreements are signed with all sub 
processors of personal data. 
 
The University uses camera surveillance and access control in its premises. 
 
All suspected criminal actions will be sorted out by police (reported to police for investigation). 
 
The University implements information security according to the information security practices of the state 
administration and the ISO 27000 standard. For more information on the information security principles of the 
University of Jyväskylä, see: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/tietoturvaperiaatteet_julkinen  
 
Data Controller contact details 
The University of Jyväskylä is the data controller and the event organizer's unit is the responsible unit for the 
processing of event-specific personal data. 
 
Contact details for the responsible unit: University of Jyväskylä, The Faculty of Sport and Health Sciences 
 
Contact details for the Data Protection Officer:  
 
Email tietosuoja(at)jyu.fi, tel. +408053297 
 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/tietoturvaperiaatteet_julkinen

