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Rekisterinpitäjä, 
yhteyshenkilö ja 
rekisterin vastuu-
henkilö  

 
Aalto-korkeakoulusäätiö sr 
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO 
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo 
Puhelinvaihde:  09 47001 
 
Rekisterin vastuuhenkilö: 
Oppimispalveluiden päällikkö 
 
Rekisterin yhteyshenkilö: 
EXAM Application Owner / Aalto ITS 
 

 
Tietosuojavas-
taava ja yhteys-
tiedot 

 
Aalto-yliopiston tietosuojavastaavana toimii Jari Söderström. 
Postiosoite: PL 11000, 00076 AALTO 
Käyntiosoite: Otakaari 24, 02150 Espoo 
Puhelinvaihde:  09 47001 
Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi 
 

 
Rekisterin pitämi-
sen tarkoitus ja 
henkilötietojen 
käsittelyn oikeus-
peruste 
 

 
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköiseen tenttimi-
seen kohdennetussa tilassa suoritettavien tenttien laadinta, varaaminen, 
suorittaminen ja arviointi. 
 
Aalto-yliopiston oikeus käsitellä rekisteröidyn tietoja perustuu lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseen. 
 

A: Henkilötietoja 
kerätään suoraan 
rekisteröidyltä 

 
Kyllä 

B: Henkilötietoja 
kerätään muualta 
kuin rekiste-
röidyltä 

 
• Shibboleth-kirjautumisen yhteydessä kotiorganisaatiosta nimi, säh-

köpostiosoite, kotiorganisaatio sekä rooli kotiorganisaatiossa. 
 

• Opintotietojärjestelmä OODI. 
 

• Tenttitilassa toimiva Aalto-yliopiston digitaalinen kameravalvonta. 
 
 



 
Rekisterin tietosi-
sältö (kuvaus re-
kisteröityjen ryh-
mistä ja henkilö-
tieto-ryhmistä) 

 
Rekisterissä käsitellään seuraavia tarpeellisia henkilötietoja, jotka sisältävät, 
mutta eivät rajoitu seuraaviin:  

• Etunimi 
• Sukunimi 
• Sähköpostiosoite 
• Kotiorganisaatio 
• Käyttäjärooli 
• Tenttivarauksen tiedot 
• Tenttivastaukset sekä niiden arvitointitiedot ja arvosanat 

 
 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryh-
mät (= luovutuk-
set) 
 

 
Tietoja käsittelevät vain ne Aalto-yliopiston työntekijät tai Aallon toimeksi-
annosta ja lukuun toimivat henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsitte-
lyyn.  
 
Henkilötietojen vastaanottajat eri toimenpiteiden yhteydessä sisältävät, 
mutta eivät rajoitu seuraaviin: 
 

• Tentaattorit 
• Järjestelmän pääkäyttäjät 
• Järjestelmän ylläpitäjät 

 
Kameravalvonnan videotallenteisiin on pääsyoikeus: 

• OPI-päälliköt 
• Aalto-yliopiston digitaalinen kameravalvonta -järjestelmän ylläpitä-

jillä. 
 

 
Tietojen siirrot 
kolmansiin mai-
hin  

 
Ei siirretä. 
 

 
Henkilötietojen 
säilytysaika / 
määrittämiskri-
teerit 

 
Järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen sekä manuaalisen aineiston säi-
lytysajat perustuvat lakiin ja Aalto yliopiston tiedonohjaussuunnitelmaan. 
Tämän henkilörekisterin ylläpitäjä voi poistaa henkilötiedot rekisteristä, kun 
henkilön viimeisestä kirjautumisesta on kulunut 18 kuukautta, mutta tietoja 
ei poisteta automaattisesti. 
 

 
Rekisteröidyn oi-
keudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa 
sähköpostiosoitteeseen opit-esupport(at)aalto.fi. Rekisteröidyllä on oikeus 
vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröity voi 
vaatia tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä vastaavasti kuin tarkastuspyyn-
nössä.  
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa yliopiston tietosuojaan liittyvä toiminnan 
lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun toimiston arvioitavaksi (tieto-
suoja(at)om.fi). 
 

 
 
 
 


