
KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 S

Laatimispvm: 23.5.201 8

1. Rekisterinpitäjä
Sivistyslautakunta
PL 43
67100 Kokkola

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö jaltai
yhteyshenkilö

Vastuuhenkilö: Rehtori Asko Muilu, 044-7809530
Yhdyshenkilö: Nina Finne 040-8065169 / 040- 8065167,Teija Biskop
040-8065168 ja Gerd Wiklund 040-8065160

3. Rekisterin nimi
Ku rssi ha llintajä rjestel män hen ki lötietorekisteri, Hel lewi

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Katso liite

5. Rekisterin tietosisältö Katso liite

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Katso liite

7. Säännönmukaiset
tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Katso liite

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Lukittavat toimistohuoneet ja arkisto.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Katso liite

Postiosoite / Post.,dress:

PL43/P843
67IOI KOKKOLA / KARLEBY

Kriyrrtiosoite I Gatuadress:
Kaupurrgrrrtalo / Stadshuset
Kauppatorr I /Salutorger I

Pulreln / Telefott.
(06) 828 er r r

S-posti I E-post:
eturtirri.sul<urrirni@kokkola.fr
fornamn. efternamn@l<olcl<ola.fr

lntenret:
www.kokkola.fi
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TIETOSUOJASELOSTE Päivitetty 13.4.2018

Rekisterin nimi Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän
henkilötietokanta (Hellewi)

Rekisterin pitäjä Kokkolan kaupunki, Kokkolan seudun opisto

Rekisterin vastu u hen ki lö Rekisterin vastuuhenkilönä toimii rehtori Asko Muilu,
jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää
hoidetaan asianmukaisesti. Vastuuhenkilö tarkistaa
käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että
järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille
annetaan riittävä koulutus.

Rekisteriasioita hoitava
henkilö

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt ovat Teija Biskop, Nina
Finne ja Gerd Wiklund.
Rekisteriasioita hoitavien henkilöiden tehtävänä on
toteuttaa käyttöoike udet n i iden myöntäm isen jäl keen
sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn
oikeuksista.

Rekisterin käyttötarkoitus ja
rekisterin pitämisen peruste

Järjestelmään rekisteroidään vain asioiden hoitamisen
kan na lta ja rekisteröityjen oikeustu rva n ka n nalta
tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat
asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään
järjestelmään.

Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat
tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta heidät
saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia
varten.

Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot
ovat vi ranomaise I le välttämättöm iä, jotta osa ll istujat
saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja
jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein.

Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan
huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa oikein.
Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim.
työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot laskun
lähettämistä varten.

Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan
suunnittelun ja tilastoinnin kan nalta tarpeellisia tietoja.
Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä,
valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten
edel lyttäm ien ti lastotietojen tuottam ista varten.

Rekisterin tietosisältö Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset.
Henkilötunnus lle linen



Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön
yksilöimiseksi ja laskutusta varten.
Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus
on pakollinen.
Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen.
Kotikunta tilastointia varten.
Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista
tiedottamista varten.
Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja
tiedottamista varten.
Lisäksi opistoilla:
Tutkinto tilastointia varten (OPH).
Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).
Aidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).
Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH).

Rekisterin säännönmukaiset
tietolähteet

Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään
asianosaisilta saad u illa tiedoilla kurssille/ryhmään
kirjautumisen yhteydessä.
Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän
opettajaksi/vetäjä ksi pa lkkaam isen yhteydessä.

Säännönmukaiset
henkilötietojen I uovutu kset Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön

muutoin kuin perintätapauksissa. Rekisterissä olevia
tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille,
suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin,
henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan
sisäiseen vi ra noma iskäyttöön, jo hon käyttäj i I le
määritel lään käyttäjä ryh mä kohta iset (hall i nto,
päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten
vastaa nottajat) käyttöoikeudet.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä
tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-
suojatussa yhteydessä, J ärjestelmä n palvel i n la itteet
säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-
hen ki löstöl lä. Tietokoneet, joi I la jä rjestelmää käytetää n,
sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Pa lvel u nta rjoaja h uolehti i jä rjestelmä n tietojen
varmuuskopioinn ista säännöllisesti.

Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki
52311999, 10$) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä
koskevia tietoja on tietokannassa.



Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta
koskevan pyynnön kirjallisesti asiakaspalveluun.

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kolmen
viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei
sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei
voisitoteuttaa.

Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Hen kilötietojen virheettömyys tarkistetaa n
ku rssi I le/ryhmään i I moittautu m isen tai työsu hteen
alkamisen yhteydessä.

Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon
oika isupyyn nön palvel u nta rjoaja I le kirja I I isesti

Kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö
ma rkkinointita rkoitu ksessa.

Rekisteröidyn informointi
Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti
tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja
yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että
järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävi I lä
pa lvelu nta rjoajan toim istoissa ja www-sivu i lla.

Rekisterihallinto Kokkola n kaup u nki käyttää rekisteri n pitäjä nä rekisteriä
koskevaa päätösvaltaa. Kaupunki on siirtänyt
päätösvallan Kokkolan seudun opiston rehtorille.


