Liite (opiskelijatöiden asiakastietojen käsittelyn
rekisteriselosteeseen, Tiedon lähteet)

Tietoryhmän nimi ja

Lähde

Siirto

Asiakas antaa itse tiedot ja vain
tarvittavat tiedot kerätään
(minimitiedot).

Asiakastietoja ei siirretä
ulkopuolisille paitsi siinä
tapauksessa, että
asiakastöiden maksajaksi on
sovittu joku muu taho kuin
asiakastyötä käyttävä
asiakas.

esimerkkejä
Henkilöasiakkaan perustiedot
Henkilön sukunimi
Henkilön etunimet, kutsumanimi

Organisaatio- tai yritysasiakkaan
perustiedot
Yrityksen nimi
Yhteyshenkilön nimi

Asiakkaan yhteystiedot
Matkapuhelinnumero Sähköpostiosoite - Postiosoite (koti- ja
opiskelupaikkakunnan) – Sosiaalisen
median yhteystiedot – Pankkiyhteys
(hyvitykset)

Henkilöasiakkaan yksilöintitiedot
Syntymäaika - Henkilötunnus

Yritys- tai organisaatioasiakkaan
yksilöintitiedot
LY-tunnus

Asiakastietoja kerätään
seuraavien opiskelijatöiden ja –
palveluiden toteuttamiseksi:
-

autokorjaamopalvelut

-

tekstiili-ja vaatetusalan
palvelut
(korjausompelupalvelut,
mittatilausompelu)

-

hius- ja
kauneudenhoitoalan
palvelut

-

somistuspalvelut

-

rakennusalan palvelut
(omakotitalot, sähkötyöt,
korjausrakentaminen,
piharakentaminen)

-

puhtaus- ja
kiinteistönhoitopalvelut

-

terveys- ja
sosiaalialanpalvelut
(jalkojenhoito ym.)

-

markkinointipalvelut
(mainostaulun mainosten
toteutus)

-

opiskelijoiden tekemien
tuotteiden myyntipalvelut
(tuotteina ruokatuotteet,
ateriat, kone- ja
metallialan tuotteet,
taideteollisuusalan
tuotteet)

Palvelun tai tuotteen toteuttamiseen
tarvittavat tiedot
Esimerkkejä
-

Tuotteen mitat, materiaalit,
materiaalien hankinta

-

Korjattavat asiat, korjausosien
hankinta

-

Tuotteen ja palvelun hinnat,
hinnoitteluperiaatteet,
maksatukset ja takuut

-

Tuotteen ja palvelun
toimitusaikataulu ja muutokset

-

Palvelun sisältö

(Laskutukseen tarvittavien
tietojen siirto laskun
maksajalle)
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Liite (opiskelijatöiden asiakastietojen käsittelyn
rekisteriselosteeseen, Tiedon lähteet)

Tietoryhmän nimi ja

Lähde

Siirto

esimerkkejä
-

Lokitiedot

HUOM: Terveys- ja sosiaalialan
palveluissa kerätään perus- ja
yhteystietojen lisäksi erityisiä tietoja (ns.
arkaluonteiset tiedot):
-

hoidon kannalta oleelliset
sairaus- ja lääkitystiedot

-

hoitosuunnitelmaan vaadittavat
tiedot kuten tavoite ja keinot.

-

käyntikertomuksen tiedot eli
mitä on havaittu ja mitä on
tehty sekä koti- ja omahoitoohjeet.

tapahtumien ja
kokousten järjestämisen
palvelut

Asiakas antaa itse tiedot ja vain
tarvittavat tiedot kerätään,

Asiakastietoja ei siirretä eikä
luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja käsitellään manuaalisesti.
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