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1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Brahea-keskus
20014 TURUN YLIOPISTO

2a) Rekisterin
vastuuhenkilö

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929

2b) Yhteyshenkilö
rekisteriin liittyvissä
asioissa

Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi
puh. 040 189 1929

2c) Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

dpo@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Valtakunnallinen elintarvikealan yritysten hakupalvelu aitojamakuja.fi

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Aitojamakuja.fi -verkkosivut kokoavat yhdelle verkkosivulle
elintarvikealan ja yritysten kehittämiseen liittyvää tietoa sekä
yhteystietoja elintarvikealan yrityksistä ja maatiloista. Tavoitteena on,
että valtakunnallisesti yhdelle verkkosivustolle kerättyjen yritys- ja
maatilayhteystietojen kautta edistetään uusien yhteistyökumppanien ja
asiakkaiden löytämistä. Aitojamakuja.fi hakupalvelun käyttö ei edellytä
rekisteröintiä.
Aitojamakuja.fi hakupalveluun tietonsa esille haluava yritys voi täyttää
sivuilta löytyvän yritystietolomakkeen tai ottaa yhteyttä
yhteydenottolomakkeen tai suoraan maakunnissa toimivien
yhteyshenkilöiden kautta. Tiedot voidaan kerätä yrityksiltä sekä
kirjallisesti että suullisesti. Yritykseltä kysytään suostumus tietojen
laittamiseen hakupalveluun. Yritys voi pyytää poistamaan yritystiedot
hakupalvelusta milloin tahansa ottamalla yhteyttä ylläpitäjään tai
maakunnalliseen yhteyshenkilöön.

5. Henkilötietojen
käsittelyn oikeusperuste

Elintarvikealan yritysten hakupalvelu aitojamakuja.fi -verkkosivustolla
tukee vuorovaikutusta elintarvikeyritysten, maatilojen tms. tietonsa
jättäneiden ja potentiaalisten yhteistyökumppanien ja asiakkaiden välillä.
Yrityshakupalvelussa näkyminen perustuu suostumukseen, jonka
rekisteröity antaa tietojen keräämisen yhteydessä. Rekisteröidyllä on
oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston
perustehtävään ja sen toteuttamiseen.
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6. Käsiteltävät
henkilötietoryhmät,
toiminnallinen kuvaus ja
henkilötietojen säilytysajat

Aitojamakuja.fi -sivuston yritys- ja tuottajatiedon keräyslomake toimii
Webropol-palvelun kautta. Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita
tietoja. Mikäli yritystietolomakkeen täyttäjä ei täytä pakollisia kenttiä,
hän ei pysty lähettämään lomaketta.
Kysyttävät tiedot:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Yrityksen nimi (pakollinen tieto)
Yhteyshenkilö
Osoite
Postilokero ja postitoimipaikka
Puhelin
Matkapuhelin
Sähköposti
Nettisivu
Maakunta
Kunta
Y-tunnus
Tuoteryhmäkohtaiset tiedot (yksi pakollinen tieto valittava)
Yrityksen tietojen näkyvyys: yritys itse tuottaa tai jalostaa
tuotteita, yrityksellä on ostopaikka tai molemmat
Kommentteja
Yrityksen osoitetiedon perusteella karttalinkki Google Maps palvelun avulla (kyllä, ei)

Lomakkeiden tiedot tallentuvat Webropol-palveluun, josta tulee
sähköpostilinkki sivuston ylläpitäjälle, joka edelleen lähettää ko. linkin
kyseisen maakunnan tietojen päivittäjälle. Webropol-linkin kautta näkyy
em. tiedot lomakepohjalla. Webropol-palvelu tallentaa kaikki lomakkeet,
jolloin niiden tiedoissa näkyy myös lomakkeen lähetysaika.
Kunkin maakunnan yritystietojen päivittäjille (maakunnalliset
yhteyshenkilöt) on tehty oma maakunnallinen tunnus ja salasana, jolla he
kirjautuvat aitojamakuja.fi -verkkosivujen intra-alueelle. Intrassa kunkin
maakunnan yhteyshenkilö kirjaa Webropol-lomakkeen kautta tulleet
tiedot tietokantaan. Kunkin maakunnan yhteyshenkilö pystyy
käsittelemään vain oman maakuntansa yritysten tietoja.
Sivuston ylläpitäjällä ja vastuuhenkilöllä on omat käyttäjätunnukset ja
salasanat, joiden kautta hänellä on oikeudet ja mahdollisuus lisätä,
päivittää ja poistaa tarvittaessa kaikkien maakuntien yritysten tietoja
aitojamakuja.fi -verkkosivujen intra-alueella. Tämä on tarpeen, jos
tietojen kirjaamisessa tai poistamisessa ilmenee ongelmia. Ylläpitäjälle
näkyy myös lokitiedot yritystietojen käsittelystä.
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Henkilötietojen säilytysaika
Yritystietolomakkeet säilytetään Webropol-palvelussa niin kauan kuin
aitojamakuja.fi -verkkosivustoa ylläpidetään aktiivisesti. Aitojamakuja.fi
yrityshakupalveluun siirretyt tiedot säilyvät hakupalvelussa julkisesti
nähtäville niin kauan kuin aitojamakuja.fi -verkkosivustoa ylläpidetään
aktiivisesti tai kunnes yritys haluaa poistaa tietonsa.
Tietojen poistamisesta vastaavat rekisterin vastuuhenkilö ja
maakunnalliset yhteyshenkilöt.

8. Käytettävät
tietojärjestelmät

Webropol-palvelu

9. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään kohdassa 6
kuvatuilla tavoilla.

10. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

11. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille, EU:n tai
ETA-alueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Turun yliopistolla on lisenssi Webropol-palvelun käyttöön. Webropolpalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Turun yliopiston
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Aitojamakuja.fi yritystietokanta

Webropol-palveluntarjoaja vastaa tiedon tallentamiseen liittyvästä
tietosuojasta.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä
sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/itservices/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx

13. Rekisteröidyn oikeudet
ja velvollisuudet

Rekisteröidyllä oikeus pyytää ja tarkistaa rekisterinpitäjältä itseään
koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista
tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin
vastuuhenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin
tahansa ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai
postitse.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
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14. Sivuston käytön
tilastointi

Aitojamakuja.fi -verkkosivuston käyttöä tilastoidaan anonyymisti Google
Analytics-palvelun kautta. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä
liikennöintitilastoihin. Google Analytics -palvelun tiedot ovat
käytettävissä Lähiruoan koordinaatiohankkeen toteutusajan ja hankkeen
päätyttyä niin kauan kuin hankkeen rahoittajan ohjeet määräävät
aineiston säilyttämään (vähintään 2 vuotta 31.12.2020 jälkeen).
Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen
sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään
näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun
tarkoitukseen.
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän
tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen
välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää
evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.

