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Förklaring av villkoren för överlåtelse av uppgifter vid Aalto-universitetet

Sådana överlåtelsevillkor som studeranden kan uppdatera via Weboodi

Mina uppgifter får överlåtas för ändamål som gäller studier och
studiefrämjande

o Företag, utbildningsenheter, samarbetspartner o.d. får erbjuda
tjänster/produkter/utbildning/evenemang som kan anses främja studier.

Mina kontakt- och personuppgifter får användas för karriärservice
o Om du kryssar för här får du framöver till din e-post information om nyheter

och evenemang som rör karriär och rekrytering samt information om olika
syselsättningsmöjligheter, praktikprogam och andra tjänster som stöder din
karriärplanering.

under terminerna får du från karriärservicen en gång per månad ett
nyhetssammandrag om kommande evenemang och nyheter
du får inbjudningar till utbildningar, evenemang och mässor som gäller
jobbsökning
dessutom får de som studerar något visst område branschrelaterad
information som nischats precis för dem. Det kan exempelvis vara
frågan om att företagen via oss vill bjuda in studerande till något visst
evenemang eller berätta om lediga arbetsplatser.

Mina uppgifter inklusive medeltalet får användas för rekryteringsändamål
o Om du kryssar för här får du möjlighet att få sådan information som riktas

endast till studerande som nått framgång på en viss nivå i sina studier (det här
används huvudsakligen i Handelshögskolan).

Mina uppgifter får överlåtas för enkäter och marknadsföring
o Företag och samfund kan erbjuda riktad marknadsföring till studerande vid

Aalto eller söka deltagare till olika slags enkäter. Kontaktuppgifterna överlåts
till den instans som utför marknadsföringen/enkäten.

Jag vill bli Aalto alumn efter att jag har avlagt min examen och mina uppgifter
får överlåtas till alumnregistret

o När du ansluter dig till alumnerna överlåts dina uppgifter till Alumni-enhetens
register alumninet.aalto.fi.

o Dataskyddsbeskrivningen för Aalto-universitetets AlumniNETs alumnportal
och databas: https://alumninet.aalto.fi/portal/agreement/Agreement.aspx

Mina uppgifter får överlåtas till biblioteken vid Aalto-universitetet (överlåts
endast en gång i början av studierna)

o Registerbeskrivning av låneregistret: http://lib.tkk.fi/doc/tietosuojaseloste.pdf



Aalto-universitetet

Utöver ovanstående kan studeranden förbjuda att hans eller hennes uppgifter överlåts för
matriklar eller släktforskning. Ta i så fall kontakt med Studerandeservicen.


