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1. Rekisterinpitäjä

Id
62789

Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymä
Yhteystiedot
PL 30
74101 Iisalmi
Faksi (017) 817 071

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja
tietosuojavastaava
‐ henkilö, johon asiakas voi
ottaa yhteyttä henkilötieto‐
jen käsittelyä koskevissa asi‐
oissa

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Jani Pitkänen
puh. 0400 793191
sähköposti: jani.pitkanen@ysao.fi
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot:
Koulutuspäällikkö Teija Strandman,
puh. 040 823 9913, teija.strandman@ysao.fi

3. Rekisterin nimi

Hurja Solutions Oy oppimisympäristöjen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen kä‐
sittelyn tarkoitus ja pe‐
ruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on (artikla 6)
asiakassuhteen tai jäsenyyden hoitaminen (sopimuksen edeltävät toimenpiteet
ja täytäntöönpano)
yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, julkisen vallan käyttö
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, esim. ammatillinen koulutus, opiskeli‐
jahuolto
rekisteröidyn antama suostumus
käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden
etujen suojaamiseksi
Rekisteröinti perustuu

5. Rekisterin tietosi‐
sältö
‐ mitä tietoja rekisteröidystä
kerätään, kuvaus
rekisteröityjen ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
•
Nimet
•
Käyttäjätunnus
•
Hetu‐hash
•
Sähköpostiosoite
•
Organisaatio
•
Kurssi/ryhmätieto
•
Rooli
Lisäksi rekisteriin tallentuu pedagogista sisältöä ja arviointi‐ sekä palautetietoja.
Asiakkaan itse antamat tiedot.
Muista tietojärjestelmistä siirrettävät tiedot:
Käyttäjätietokannasta (AD), It's Learningista ja Primuksesta opiskelijoiden sekä
henkilökunnan käyttäjätunnus, nimi sekä sähköpostiosoite.
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7. Tietojen säännönmu‐
kaiset luovutukset

Id
62789

Ei luovuteta
Tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa
Mihin:
Tietojen luovutus perustuu:
Luovuttamistapa:

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
mihin:
Kansainväliselle järjestölle, mille:
Luovuttamistapa:
Suojatoimet:

8. Tietojen säilytys

Opiskelijan opiskelujen ajan

(eri tietoryhmien poistami‐
sen suunnitellut määräajat)

9. Rekisterin suojauk‐
sen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä
Rekisteritietojen käyttöä valvotaan.
Tiedot ovat säädetty salassa pidettäväksi (JulkL / Eu‐tietosuoja‐asetus artikla 9
erityiset tiedot)
Tiedot ovat osittain salassa pidettäviä (henkilötiedot suojattu, muu tieto jul‐
kista)
A. Manuaalinen aineisto
Valvonnan alaisena, lukitussa kaapissa / arkistossa
Muulla tavoin, miten:
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat
Palomuurisuojaukset
Tietojen käyttöä valvotaan
Varmistukset, millaiset: Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka
teknisenä ylläpitäjänä toimii Hurja Solutions Oy. Palvelin sijaitsee valvotussa
konesalissa, johon on pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä.
Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt
Hurja Solutions Oyllä. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.
*esim. henkilötiedot huomioitu ja niiden käyttö rajoitettu tiedonohjausjärjestelmällä,
varmuuskopiointi

10. Automaattinen
päätöksenteko tai
profilointi
(käsittelylogiikka sekä sen
merkitys ja seuraukset
rekisteröidylle)

Ei sisällä
Sisältää
Millaista käsittelyä ja kuvaus sen tarkoituksesta:
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