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1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Posion kunta/Hyvinvointilautakunta. Posion peruskoulu ja lukio vastaa asiakkaan
aineistoon sisältyvistä henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista
Suomen henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä.
Osoite

Sairaalatie 2B, 97900 POSIO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 040-8012 370, 040-8012 374 sähköpostiosoite: info@posio.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi, puhelin, sähköposti

Mikko Melamies
Osoite

Koulutie 2, 97900 POSIO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Sähköposti: googleadmin@edu.posio.fi, mikko.melamies@posio.fi
3
Tietosuojavastaava

Yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Rekisterin nimi

Posion kunta, peruskoulu ja lukio
G Suite for Education viestintä- ja kollaboraatiojärjestelmä

5
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
ja oikeusperuste

Sähköposti- ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen ylläpito.

Jarmo Pyhtinen, 040-8012 211, jarmo.pyhtinen@posio.fi
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6
Rekisterin
tietosisältö

7
Rekisterin
tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja sukunimestä
sekä mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta. Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta
lisätietoina tallentaa esimerkiksi titteli, organisaation nimi, apulaisen tunnistetieto,
esimiehen tunnistetiedot, osasto, toimiston sijainti, työntekijätunniste, verkkosivu,
puhelinnumerot, osoite.
Oppilaista voidaan tarvittaessa tallentaa muun muassa luokka- tai opiskeluryhmä. Lisäksi
Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja, joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse
halutessaan syöttämään tietoon. Tällaista tietoa voivat olla esim. puhelinnumero, käyttäjän
valokuva, syntymäaika, käyttäjän laitekohtaiset tiedot (esimerkiksi laitteiston malli,
käyttöjärjestelmän versio, yksilöllinen laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, mukaan
lukien matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai puhelinnumeron
Google-tiliin.
Organisaation pääkäyttäjän määrittelemät tietolähteet: Posion koulukeskus, Primus
oppilastietokanta, sekä käyttäjän itse syöttämät tiedot.

8
Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
10
Rekisterin

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun 23§
henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.

A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
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ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla
26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelyn
lisäsopimuslausekkeita.
Data Processing Amendment to Google Apps Enterprise Agreement
https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/dpa_terms.htmlStandard Contractual
Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer
of personal data to processors established in third countries which do not ensure an
adequate level of data protection.
https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html

11
Henkilötietojen
säilytysajat
12
Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen : Järjestelmissä tietoja säilytetään laissa/
erityislaissa säädetyn ajan.
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tarkastusoikeus on henkilökohtainen.
Tarkastusoikeutta pyytääksesi ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.
Rekisteripyynnöt on pääsääntöisesti maksutonta.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen
edellisen kerran sai tarkastavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi
vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassaolevaan Posion
kunnanhallituksen päätökseen.
Perusteet:
EU-tietosuoja-asetus 12. artikla.

13
Tiedon korjaaminen
ja tiedon
korjaamisen
toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

14
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen
15
Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä (18 artikla) sen ajan kunnes
henkilötiedot on asianmukaisesti tarkastettu, korjattu tai täydennetty.

16
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Perusteet:
EU:n tietosuoja-asetus, 16. artikla.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen (6.1.a art tai 9.2.a art.),
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus (7.3.art.) milloin tahansa olemalla
yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

Asiakirjahallintajärjestelmästä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja
suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia eikä
sukututkimusta varten (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999).
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Valvontaviranomainen:
TIETOSUOJASUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO
PL 800
00521 HELSINKI
http://www.tietosuoja.fi

