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Tietosuojaseloste – Domo 
 

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen tietosuojaseloste.  
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) 
PL 69 
02151 Espoo 
puh. +358 50 520 9400 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
Kirsi Veijola 
PL 69 
02151 Espoo 
puh. +358 50 520 9410 
 

3. Rekisterin nimi 
domo.ayy.fi 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisterin oikeusperusteita ovat: 

• Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena 

• Rekisteröidyn suostumus 
 

Tietoja käytetään asuntotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon, asumiskelpoisuuden 
määrittämiseen, henkilön asuntotarpeen määrittämiseen ja asumisoikeuden pituuden 
määrittämiseen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

• Henkilön täydellinen nimi 

• Opiskelijanumero 

• Syntymäaika ja henkilötunnus 

• Sukupuoli 

• Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

• Kotipaikkakunta 

• Puhelinnumero 

• Sähköpostiosoite 

• Asiointikieli 

• Kansalaisuus 

• Tulot 

• Omaisuuden käypä arvo 

• Aalto-yliopiston opintojen aloitusvuosi 
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• Pääasiallinen opiskelukampus 

• Opiskelijatyyppi 

• Henkilön asiointitiedot  
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
AYY:n jäsenten henkilö- ja opintotiedot saadaan Aalto-yliopistolta, yliopiston kanssa solmitun 
tietojen saantia koskevan sopimuksen nojalla. Muut tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
 

8. Tietojen luovuttaminen kolmannen osapuolen toimijoille 
Sopimukseen perustuvia tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen toimijoille tiettyjen 
ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi sähkötyöt, putkihuolto ja 
tuholaistorjunta. Luovutettavat tiedot rajataan vain niihin tietoihin, joita tarvitaan henkilön 
kontaktointiin. 
 
Tämän lisäksi tietyillä henkilöillä on pääsy rajattuun joukkoon rekisterin tietoja. Näitä henkilöitä ovat 
rakennusyhtiön hallinto ja linnanisännät. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri sijaitsee AYY:n omilla palvelimilla, joita ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti. Verkon 
yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla.  
 
Rekisteritietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa.  

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa pyyntöön pääsääntöisesti viimeistään kuukauden kuluessa. 
 
 
Pyynnön voi esittää sähköisesti osoitteeseen rekisterit@ayy.fi. 

 
 

11.  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole 
noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.  
 

12.  Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisterin henkilötietoja säilytetään kymmenen tilikauden ajan vuokrasopimuksen päättymisestä. 
Umpeutuneissa hakemuksissa, joissa vuokrasopimusta ei ole syntynyt, henkilötietoja säilytetään 
vuoden ajan viimeisestä kirjautumispäivästä.  


