
Tietosuojapolitiikka

TIETOSUOJAPOLITIIKKA ON HYVÄKSYTTY JOHTORYHMÄSSÄ (11.10.2021) JA SE ON VOIMASSA 

TOISTAISEKSI. SE ON ASIAKIRJANA JULKINEN JA SAATAVISSA CAREERIAN VERKKOSIVUILTA.

Tämän tietosuojapolitiikan tarkoituksena on kuvata niitä periaatteita ja käytäntöjä, joita Careeriassa noudatetaan tietosuojan varmistamiseksi

Periaatteet Roolit ja vastuut Tietojen elinkaari ja käyttö Tietoturva Viestintä ja koulutus

• Henkilötietojen käsittely 

perustuu yleisiin 

tietosuojaperiaatteisiin:

• Lainmukaisuus, 

asianmukaisuus ja 

läpinäkyvyys

• Käyttötarkoitus-

sidonnaisuus

• Tietojen minimointi

• Tietojen täsmällisyys

• Tietojen säilytysajan 

rajoittaminen

• Luottamuksellisuus ja 

turvallisuus

• Jokaisen opiskelijan ja 

työntekijän tulee toimia tämän 

tietosuojapolitiikan mukaisesti

• Tämän politiikan vastaisesta 

toiminnasta aiheutuvat 

seuraukset määräytyvät 

yleisen kurinpito-

menettelyn mukaisesti

• Tietosuojasäännösten noudattaminen on rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijän vastuulla

• Johto vastaa

• Tietosuojapolitiikasta

• Tietosuojan kehittämisen järjestämisestä ja 

resurssoinnista

• Jokaisen työntekijän ja opiskelijan velvollisuutena on

• Osallistua omalta osaltaan tietosuojan toteuttamiseen

• Noudattaa tietosuoja- ja tietoturvamääräyksiä

• Ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista

• Organisaation tietoturvallisuudesta vastaava henkilö vastaa

• Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta

• Tietoturvallisuuteen liittyvästä neuvonnasta ja 

opastuksesta

• Tietoturvapoikkeamien käsittelystä

Tietosuojavastaava

• Vastaa tietosuoja-asioiden neuvonnasta ja opastuksesta

• Seuraa tietosuojasääntöjen ja tämän tietosuojapolitiikan 

noudattamista koko organisaatiossa

• Raportoi havaitut puutteet johdolle

• Tätä tietosuojapolitiikkaa tarkastellaan säännöllisesti ja 

päivitetään tarvittaessa

• Tietosuojan varmistamiseksi 

henkilötietojen käsittelyn koko 

elinkaari suunnitellaan ennen kuin 

henkilötietoja ryhdytään keräämään 

tai, kun järjestelmiin tehdään 

merkittäviä muutoksia

• Henkilötietojen käsittely perustuu 

laissa määriteltyyn perusteeseen

• Careeria käsittelee opiskelijoiden, 

henkilökunnan ja tiettyjen 

sidosryhmien henkilötietoja

• Tarkemmat tiedot jokaisen 

henkilöryhmän tietojen käsittelystä 

ovat Careerian tietosuojailmoituksissa

• Henkilötietojen säilytysajat 

määritetään arkistonmuodostus-

suunnitelmassa

• Tarpeettomat henkilötiedot tuhotaan 

tietoturvallisesti

• Tietoturva kuuluu jokaisen 

päivittäiseen työhön

• Erilaisilla organisatorisilla ja teknisillä 

tietoturvatoimenpiteillä varmistetaan 

tiedon luottamuksellisuus ja eheys, 

järjestelmien käytettävyys sekä 

rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

• Opiskelijoita ja työntekijöitä 

kannustetaan aktiiviseen 

tietoturvahavaintojen tekemiseen

• Kaikki tietoturvallisuuteen liittyvät 

ilmoitukset käsitellään huolellisesti

• Tietosuoja-asetuksen mukaisesti 

henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

ilmoitetaan tarvittaessa 

Tietosuojavaltuutetulle sekä 

rekisteröidyille

• Tietoturvallisuuteen liittyvät 

periaatteet määritellään tarkemmin 

Careerian tietoturvapolitiikassa

• Tietosuoja- ja tietoturva-

asioista viestitään 

aktiivisesti sisäisillä ja 

ulkoisilla verkkosivuilla 

sekä tarvittaessa 

sähköpostitse

• Tietosuojan ja 

tietoturvallisuuden 

ohjeistukset pidetään 

selkeinä, kattavina ja 

ajantasaisina

• Tavoitteena on toiminnan 

sisäänrakennettu tietosuoja 

• Työntekijöille ja 

opiskelijoille järjestetään 

säännöllisesti tietosuojaan 

ja tietoturvallisuuteen 

liittyvää koulutusta

• Tietosuoja- ja tietoturva-

asiat ovat vahvasti mukana 

uuden henkilön 

perehdytyksessä


