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Vikke-arviointityökalu on Jyväskylän yliopiston VIKKE-hankkeessa kehittämä verkkopohjainen 

työkalu, jota käytetään viittomakieltä omaksuvien henkilöiden (pääsääntöisesti lasten) 

viittomakielen taidon arviointiin. Tämä tietosuojailmoitus koskee arviointityökalun käyttäjien eli 

kielitaidon arvioijien henkilötietojen käsittelyä.  Tietosuojailmoitus kuvaa, miten yliopisto hallinnoi 

henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti. 

 

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste? 
Jyväskylän yliopisto kerää kielitaidon arvioijien henkilötietoja VIKKE-arviointityökalun 

käyttökoulutusten suorittamisen järjestämiseksi ja arviointityökalun 

käyttöoikeushallintaa varten. Käyttökoulutusten suorittamisen seurantaa ja 

arviointityökalun tarjoamista ei voi järjestää ilman henkilötietojen käsittelyä. 

Käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1b (Käsittely on tarpeen 

sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena), joka 

soveltuu asiakastietojen käsittelyyn.  

Mitä henkilötietoja käsittelemme?  
Kielitaidon arvioijien nimi, sähköposti, suoritetut käyttökoulutukset, käyttäjätunnus.  

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai organisaatiolta, jonka 

palveluksessa rekisteröity on. 

Tämä tietosuojailmoitus koskee vain kielitaidon arvioijien henkilötietojen käsittelyä, 

joiden osalta Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä. Kielitaidon arvioijat tai 

heidän edustamansa organisaatio toimii rekisterinpitäjänä arvioitavien osalta vastaten 

rekisteröityjen informoinnista. Arviointityökalun käyttöönotto edellyttää erillistä 

sopimusta Jyväskylän yliopiston kanssa. 
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Kenellä on pääsy henkilötietoihisi? 
Henkilötietoja käsitellään yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella sekä teknisen 

ylläpidon osalta yliopiston digipalveluissa. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on 

suojattu? 
Ei siirretä. 

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot? 
Henkilötietojasi käsitellään niin pitkään, kun käytät VIKKE-arviointityökalua. 

Käyttäjätunnuksesi ja muut henkilötiedot voidaan poistaa pyynnöstäsi.   

Mikäli Vikke-arviointityökalun käytöstä solmittu sopimus Jyväskylän yliopiston kanssa 

päättyy, poistetaan sopimuksen alaisten kielitaidon arvioijien henkilötiedot 1 

kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. 

Käyttökoulutusten suorittamista koskevat tiedot säilytetään viiden vuoden ajan 

koulutusten suorittamisesta, ellet pyydä tietojen poistamista aiemmin.  

 

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") tietyissä tilanteissa 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa 

• Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta 

tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu 

• Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa 

• Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa 

• Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään 

automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia 

oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. 

• Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin 

• Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston 

tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön. 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 
Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: 

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet 

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista 
Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 

henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä 

henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.  

https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet


TIETOSUOJAILMOITUS tietosuoja-asetus (EU 679/2016) 12 – 22, 30 ja 34 artikla. 

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat käyneet JYU:n tietoturva- ja 

tietosuojakoulutukset. 

 

Yhteystiedot  
Rekisterinpitäjä 

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen Kieli- ja viestintätieteiden laitos 

vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Vastuuhenkilön yhteystiedot: 

Laura Kanto, laura.kanto@jyu.fi,  +358 50 4305760 

 

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297   
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