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Vaasan yliopiston ylioppilaskunta 

Opiskelijan asialla jo vuodesta 1968. 
 

Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa 
+358 443 248 980 · ylioppilaskunta@vyy.fi · www.vyy.fi 

Rekisterinpitäjä 
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (jäljempänä VYY) 
Yliopistonranta 5 
65200 Vaasa 
Y-tunnus: 0183704-8 

Rekisteriasioiden yhteystieto 
 

Ylioppilaskunnan yleisnumero +358 44 324 8980 / pääsihteeri: +358 44 324 8964 
email: ylioppilaskunta@vyy.fi / paasihteeri@vyy.fi 

  

Rekistereitä käsittelevät henkilöt 
VYY:n vakituinen henkilökunta: 

Hallintosihteeri 
Edunvalvontasihteeri 
Järjestösihteeri 
Pääsihteeri 

 
Projektityöntekijät oman projektinsa osalta: 

Tutorkoordinaattori(t) 
Vuosijuhlavastaava(t) 
Juhlavuosivastaava(t) 
Boom City Appro -vastaava(t) 
Contact-rekrymessuvastaava(t) 

 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
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Kerättyjä tietoja käytetään ylioppilaskunnan toiminnan ja sen tarjoamien palveluiden 
suorittamiseksi siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on ne vapaaehtoisesti antanut. VYY:n 
tuottamia palveluita tai toimintoja ovat muun muassa: 
 

-          Tilojen vuokraaminen 
-          Palautteen antaminen (mahdollisuus olla anonyymi) 
-   Tenttitulosten myöhästymisestä ilmoittaminen (mahdollisuus olla     

anonyymi) 
-          Tapahtumien järjestäminen 
-  Ehdokkaaksi asettuminen edustajistovaaleissa 
-   Edustajiston jäsenten kutsuminen kokouksiin 
-  Hallinnon opiskelijaedustajien kutsuminen koulutuksiin 
-  Valiokuntien jäsenten kutsuminen kokoukseen 
-  Hallinnon opiskelijaedustajan tai muun luottamustoimen hakeminen 
-  Ylioppilaskunnan jakamien huomionosoitusten tai stipendien jakaminen 
-   Jäsenmaksupalautusten maksaminen 

  

Käsiteltävät tiedot 
-          Etu- ja sukunimi 
-  Opiskelijanumero 
-  Henkilötunnus (vain edustajistovaaliehdokkaat) 
-          Sähköpostiosoite 
-          Puhelinnumero 
-  Ruoka-aineallergiat (vain ruokatarjoilua sisältävien tapahtumien 

yhteydessä) 
-   Tilinumero (vain jäsenmaksupalautukset) 

Tietojen saanti 
Ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään 

  

Tietojen säilyttäminen 
Tiedot tuhotaan heti, kun ne eivät ole enää tarpeellisia 
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Tietojen siirtäminen 
Rekisteröityjen tietoja ei siirretä VYY:n järjestelmien ulkopuolelle, eikä 
ulkopuolisille tahoille anneta niihin pääsyä.   

 
Poikkeuksena tästä: hallinnon opiskelijaedustajien valinnan jälkeen 
opiskelijoiden nimi ja sähköpostiosoite välitetään tiedoksi organisaatiolle, jonka 
toimielimeen opiskelija on valittu jäseneksi tai varajäseneksi. Hallinnon 
opiskelijaedustajien nimet ja sähköpostiosoitteet voidaan luovuttaa seuraaville 
tahoille: Vaasan yliopisto, Vaasan opiskelija-asuntosäätiö, Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto.  

 
Vuosijuhlien ja sitsi-ilmoittautumisten yhteydessä kerättävät ruoka-aineallergia 
tiedot luovutetaan catering-palveluntarjoajalle, jonka kanssa on tehty erillinen 
tietojenluovuttamisopimus. 

  

Tietojen suojaaminen 
Henkilötietoja sisältävien rekistereiden käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. 
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.  

  

Asiakkaan oikeus 
Asiakkaalla on oikeus: 
-          Tarkistaa itseään koskevat tiedot 
-          Vaatia virheellisten tietojen oikaisua 
-          Tulla unhoitetuksi 
-          Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin 
 
Asiakkaan oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää yllä mainittujen 
rekisteriasioiden yhteystietojen kautta kirjallisesti ja henkilökohtaisesti. 


