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• Rekisterinpitäjä

LUT-yliopisto
Y-tunnus 0245904-2
Osoite Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelin 0294 462 111
Sähköposti info@lut.fi

• Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Opinto-ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Hokkanen
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero:040 900 3617
Sähköposti: janne.hokkanen@lut.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Nimi: Opetusteknologiasuunnittelija Jukka Matikainen
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 580 5431
Sähköposti: jukka.j.matikainen@lut.fi

• Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

• Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Sähköisen tenttimisen tilassa suoritettavien tenttien laatiminen, varaaminen, suorittaminen ja 
arviointi.

• Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjä 
on oikeutettu käsittelemään tietoja kohdassa 4. mainitun tehtävän toteuttamiseksi.

• Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Käyttäjän tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja kotiorganisaatio. Tenteistä 
tallennetaan tenttivaraus, tenttisuoritus, tenttipalaute, tenttiarvosana ja tenttisuorituksessa käyttäjän 
tuottama sisältö.

• Käytettävät tietojärjestelmät ja tietolähteet



Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan LUT-korkeakoulujen henkilötietojärjestelmistä, henki-lön 
itsensä lisääminä sekä muista tilanteista, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan. LUT-korkeakoulujen 
ulkopuolisten käyttäjien tiedot saadaan HAKA-kirjautumisen välityksellä käyt-täjän 
kotikorkeakoulusta.

• Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni 
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen 
toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön 
tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää 
järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä.

• Tietojen siirto tai luovuttaminen

Henkilötietoja käsitellään palveluntarjoaja CSC:n toimesta, jonka kanssa yliopistolla on 
palvelusopimus. EXAMin tallentamat tiedot säilytetään palveluntarjoajan hallinnoimilla 
palvelimilla.

• Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

• Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja sisältävien palvelinlaitteistojen tietoturvasta (niin 
fyysinen kuin digitaalinen) huolehditaan asiallisesti. Rekisterin tietoja ei käsitellä analogisesti. 
Rekisterinpitäjä vastaa tallennettujen tietojen käyttöoikeuksista. Kaikkia tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Käyttäjältä vaaditaan aina käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä voi 
nähdä vain omat tietonsa ja mahdollisesti niiden henkilöiden tietoja, joita opiskelun tai työtehtävän 
hoitaminen vaatii.

Yhteys EXAM-palveluun on suojattu salatulla tietoliikenteellä.

• Automatisoitu päätöksenteko 

Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

• Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
• Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
• Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).



• Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen 
poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia 
tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa 
henkilötietojen käsittelyä

• Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
• Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, 
yhteystiedot ilmoitettu kohdassa 3.


