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Ammattiopisto Spesia

Moodlerooms verkko-oppimisympäristö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Ammattiopisto Spesia
Osoite
Mannilantie 27, 04400 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Järvenpää, Nurmijärvi ja Kotka p. 09292011
Jyväskylä, Pieksämäki, Turku ja muut toimipaikat p. 022741100
spesia@spesia.fi
Nimi
Jarkko Korhonen, verkkoviestinnän suunnittelija
p. 0405771003
Osoite
Mannilantie 27-29, 04400 Järvenpää
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Jarkko Seiluri, tietosuojavastaava
p. 044 765 1511, jarkko.seiluri@spesia.fi

3. Rekisterin nimi

Moodlerooms verkko-oppimisympäristö

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklaan 6.1(c), jossa
4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Ammattiopisto Spesia järjestää koulutuksia sille annetun lakisääteisen koulutustehtävän perusteella (laki
ja oikeusperuste
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja
Moodlerooms-ympäristöä käytetään ammatillisen koulutuksen lain mukaisen opetuksen järjestämiseen.
Rekisterin tarkoituksena on Moodleroomsin käyttäjähallinta.

5. Rekisterin
tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, kurssin nimi. Näiden lisäksi osallistujan itsensä jakamat tiedot.
Järjestelmän käytöstä jää talteen lokitiedot.

6.
Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Primus-opiskelijarekisteri ja ilmoittautumisten / osallistujavalintojen yhteydessä saadut tiedot

Ei luovuteta, paitsi poliisille rikostutkinnan yhteydessä.

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävä aineisto
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Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

10.
Tarkastusoikeus

11. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

12. Oikeus tehdä
valitus valvontaviranomaiselle

Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallentuvat
tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään käyttäen tarkastuspyyntölomaketta, joka toimitetaan
henkilökohtaisesti opintotoimistoomme, jotta tietojen kysyjän henkilöllisyys voidaan todeta.
Lomake löytyy Spesian nettisivuilta Tietosuoja-sivulta (https://www.spesia.fi/spesia/tietosuoja)
kohdasta "Miten voin vaikuttaa henkilötietojeni käsittelyyn?"
Pääsääntöisesti jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen
tiedon oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään käyttäen oikaisuvaatimuslomaketta, joka
toimitetaan henkilökohtaisesti opintotoimistoomme, jotta tietojen kysyjän henkilöllisyys
voidaan todeta.
Lomake löytyy Spesian nettisivuilta Tietosuoja-sivulta (https://www.spesia.fi/spesia/tietosuoja)
kohdasta "Miten voin vaikuttaa henkilötietojeni käsittelyyn?"
Tilanteessa, jossa katsotaan, että rekisteröityä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on
rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu
valvontaviranomaiselle.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Puh. 029 5666700 (vaihde)
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

13.Henkilötietojen
säilyttämisaika

Kurssien järjestäjät informoivat rekisteröityjä osallistujien tietojen säilyttämisestä.

14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttäminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kielto merkitään rekistereihin.
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