Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

29.5.2017

Nimi

Taideyliopisto
Osoite

PL 1
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

00097 Taideyliopisto
Nimi

2
Yhteyshenki- Katariina Kivistö-Rahnasto
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Kuvataideakatemia, PL 35, 00097 Taideyliopisto
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

045 6578264, katariina.kivisto-rahnasto@uniarts.fi
3
Rekisterin
nimi

Taideyliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan
tiedonkeruujärjestelmä CRIS

4
CRIS-järjestelmällä kerätään ja hallitaan yliopistossa tehdyn tutkimustoiminnan ja
Henkilötietotaiteellisen
toiminnan suoritetietoja sekä tietoja yliopiston asiantuntijoista. Suoritteet ovat
jen käsittelyn
tarkoitus
pääosin yliopistoon työsuhteessa olevien henkilöiden suoritteita, mutta myös

tuntiopettajien, yliopistoyhteisöön kuuluvien esim. vierailevien tutkijoiden tai ulkopuolisten
apurahatutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden suoritteita voidaan kerätä siltä osin kuin yliopisto
on ollut myötävaikuttamassa niiden syntymiseen.
Kustakin henkilöstä tarvitaan järjestelmään tietyt perustiedot (asiantuntijatiedot), joihin
suoritteet (julkaisut, taiteellisen toiminnan tulokset, asiantuntijavierailut, opetusansiot ja
vierailut) liitetään.
5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

1.
Asiantuntijatiedot
yliopiston
opetusja tutkimuksen
tutkimushenkilökunnasta:
Henkilönumero
Yliopisto
käyttää CRISissä
olevaa
tietoa
määrän ja laadun
sisäiseen ja
(yliopiston
henkilötietojärjestelmä
PersonecF:stä
tai
Taideyliopiston
ulkoiseen seurantaan, suunnitteluun, raportointiin ja arviointiin. Ulkoisesta raportoinnista
identiteetinhallintajärjestelmästä),
etu- ja sukunimi,
sukupuoli, perustuva
voimassaolevat
tärkein on Opetus- ja kulttuuriministeriölle
tehtävä yliopistoon
raportointi
palvelussuhteet
tai
tehtävät,
yksikkö,
kansalaisuus,
oppiarvo,
tutkinnon
suoritusvuosi,
(Yliopistolaki 558/2009 51§).
kielitaito, asiantuntemusalueet, puhelinnumerro, sähköpostiosoite, kotisivut, luovutettu
tietoaineisto
(esim.
valokuva),
lisätiedot,tutkimuksesta
peruspalvelutunnuksen
viimeinen
Yliopisto käyttää
tietoja
myös yliopiston
tiedottamiseen
julkaistessaan
voimassaolopäivä,
näkyvyys,
viimeisin
päivitystieto.
Edellä
mainituista
tiedoista julkisesti
rekisterissä olevia tietoja internetissä.
eivät ole nähtävillä henkilönumero, sukupuoli, kansallisuus, tutkinnon suoritusvuosi eikä
peruspalvelutunnuksen
viimeinen voimassaolopäivä.
Henkilötiedot kertyvät henkilötietojärjestelmistä
ja rekisteröidyn käyttäjän itse tekemistä
tallennuksista. Rekisterissä olevat tiedot ovat suurimmaksi osaksi kaikkien saatavilla
2.
Tiedot organisaatioista:
yksikön
nimi, yksikön
vastuualuekoodi,
yksikön
lyhenne,
yliopiston
verkkosivujen
kautta
ja rekisteröidyt
ovat
tietoisia
siitä, että
Henkilöt itse,
Taideyliopiston
henkilöstötietojärjestelmä
(Personec
F), henkilötietoja
Taideyliopiston
yksikön
johtaja,
osoite
(postilokero,
postinumero,
postitoimipaikka),
puhelinnumero,
fax,
voidaan
luovuttaa eteenpäin.
käyttäjähallintajärjestelmä
sähköpostiosoite, kotisivut, sijainti, lisätiedot, aloitus- ja päättymispäivä, organisaation
tyyppi.
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään myös tietosuojan järjestämiseen. Niillä

rajataan järjestelmässä olevan tiedon näkyvyyttä ja muokkausoikeuksia käyttäjän roolin
3.
Julkaisutiedot: laji, alalalji, tyyppi, tekijät, yliopiston ensimmäinen tekijä, ensimmäisen
mukaan.
tekijän yksikkö, yliopiston muut tekijät, yliopiston organisaatiot, julkaisun nimi, julkaisu- ja
rekisterivuosi, bibliografiset tiedot, internet-osoitteet, asiasanat (suomi ja englanti),
lisätiedot, rekisteröintiorganisaatio, näkyvyys, ulkopuoliset asiantuntijat.

4. Tiedot asiantuntijatehtävistä: esitelmät ja esitykset; tieteellisiin ja taiteellisiin julkaisuihin,
tapahtumiin tai toimielimiin liittyvät tehtävät; asiantuntijalausunnot; arviointitehtävät;
tieteellisen tai taiteellisen ohjelman tai projektin johtaminen; apurahat, tunnustukset ja

REKISTERISELOSTE
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7
Rekisterin tiedoista tieteelliset ja taiteelliset julkaisut ovat avoimesti luettavissa
Tietojen
säännönmu- www-selaimella, ellei rekisteröity ole sitä erikseen estänyt.
kaiset luovutukset

Järjestelmästä luovutetaan julkaisu- ja vierailutietoja Opetus- ja kulttuuriministeriölle
vuosittain. Luovutetut tiedot noudattavat tiedonkeruun edellyttämiä tarkkuustasoja.
Kansainvälisten konferenssien ja tieteellisten kokousten tiedot ilmoitetaan Finland
Convention Bureaulle ilman henkilöä yksilöiviä tietoja.

8
Tietojen siir- Rekisterin tiedoista tieteelliset ja taiteelliset julkaisut ovat avoimesti luettavissa
to EU:n tai
www-selaimella, ellei rekisteröity ole sitä erikseen estänyt.
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot
suojataan SSL-tekniikalla.
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietojärjestelmään on rajoitettu verkkotekniikan keinoin ja
käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla. Koko rekisterin tietosisällön kattava
ylläpito-oikeus on ainoastaan järjestelmän pääkäyttäjillä, jotka kuuluvat yliopiston
henkilökuntaan. Tietoja ylläpitävät pääkäyttäjä, julkaisutietojen tarkastajat kirjastossa ja
rekisteröidyt käyttöoikeuksiensa mukaan. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois
Taideyliopiston palveluksesta tai niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle
annettu.
Tulosta

