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_______________

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Osoite

Perämiehentie 6, 06100 Porvoo
Muut yhteystiedot (esim. Puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh: 020 513 11, sähköposti: hallinto@edupoli.fi

2
Rekisteristä
vastaava
henkilö
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Nimi

Tiina Kuusisto
Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hallinto@edupoli.fi
Moodle, oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
 Moodlen käyttäjien yksilöiminen ja käyttöoikeuksien hallinta
 Moodlen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen
 oppimisen ohjauksen ja/tai opintosuoritusten arviointi Moodlessa
 opiskelijoiden aktiivisuuden seuranta
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään palveluntarjoajan (Mediamaisteri)
toimesta:
• palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
• teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
Keskeinen lainsäädäntö:
- Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999)
- Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku
(1030/1999)

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu Moodlea käyttävien opiskelijoiden ja henkilökunnan
henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksesta sekä käyttäjän nimestä, sähköpostiosoitteesta ja
kotiorganisaatiosta.
Muiden käyttäjien osalta tietosisältö koostuu käyttäjän nimestä, sähköpostiosoitteesta,
organisaatiosta ja puhelinnumerosta.
Lisäksi kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus tallentaa Moodleen oma profiilinsa (kuvaus, lisänimi,
valokuva, web-sivun osoite, pikaviestinohjelmien (Icq, Skype, AIM, YAHOO, MSN)
tunnukset, puhelinnumero, osoitetiedot). Lisäksi opiskelijat voivat tallentaa Moodleen
henkilötietoja sisältävää liikkuvaa kuvaa opintosuorituksen arviointitarkoitukseen.
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Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku
(1030/1999)

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat IUKKYn henkilöstön ja opiskelijoiden osalta IUKKYn
identiteetinhallintajärjestelmä. Muiden käyttäjien tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään
rekisteröitymisen yhteydessä.
Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 2 luku
(1030/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

7
Rekisteriin
tallennettavien
informointi
8
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

9
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä kuntayhtymän kotisivuilla www.edupoli.fi.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään.
Rekisterin tiedot ovat vain rekisteriä hoitavien henkilöiden käytettävissä.
Keskeinen lainsäädäntö:
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 4-7 luku (621/1999)
Henkilötietolaki 1 luku (523/1999)

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 5 ja 8 luku (523/1999)
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Rekisterin
suojauksen
periaatteet







_______________

Palvelin sijaitsee palveluntarjoajan (Mediamaisteri) valvotussa ja lukitussa tilassa.
Digitaalisessa muodossa (tietokoneen tai vastaavan kiintolevyllä) oleva rekisteri on
suojattu salasanalla, käyttäjätunnuksella ja palomuurilla.
Tietojärjestelmä on suojattu tarvittavin verkko‐ ja laitteistoteknisin ratkaisuin.
Rekisterin tietoja säilytetään tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.
Tietoja käsittelevät sisäisessä verkossa vain tehtävään nimetyt henkilöt ja
palveluntarjoajan tehtävään nimetyt henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1-2 luku
(1030/1999)

11
Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeutta koskeva
pyyntö voidaan esittää sähköpostitse. Pyynnön voi myös esittää käymällä rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.
Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai
täydennettävä. Korjauspyyntö voidaan esittää sähköpostitse. Pyynnön voi myös esittää käymällä
rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Pyynnössä tulee yksilöidä
mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on
luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen,
jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

_______________

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tästä
syystä henkilötietolain mukaisia rekisteröidyn oikeuksia kieltää käsittelemästä häntä koskevia
edellä mainittuja tietoja ei tarvitse toteuttaa.
Keskeinen lainsäädäntö:
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)

