
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
 6.10.2016 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 

Osoite 

Urheilukatu 6, 95400  TORNIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

kuntayhtymä@lappia.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kuure Maarit 
Osoite 

Urheilukatu 6, 95400  TORNIO 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

maarit.kuure@lappia.fi 
0503109367 

3 
Rekisterin 
nimi 

lappia.fi domainin alla oleva G Suite for Education viestintä ja kollaboraatiojärjestelmä. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Hlötietolaki 8§ kohta 5 
Sähköposti ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen ylläpito.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja sukunimestä sekä 
mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta.  
 
Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta lisätietoina tallentaa mm: 
Titteli, organisaation nimi, “assistentin” tunnistetieto, “esimiehen” tunnistetiedot, osasto, toimiston 
sijainti, työntekijä tunniste, verkkosivu, puhelinnumerot, osoite, luokka, opiskeluryhmät 
 
Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse syöttämään 
tietoon mm: Puhelinnumero, luottokorttinumeroita, käyttäjän valokuva, syntymäaika, käyttäjän 
laitekohtaiset tiedot (muun muassa laitteiston malli, käyttöjärjestelmän versio, yksilöllinen 
laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, mukaan lukien matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää 
laitetunnisteen tai puhelinnumeron Google-tiliin. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

- Organisaation pääkäyttäjän määrittelemät tietolähteet 
- Ammattiopisto Lappian Active Directory käyttäjähakemisto 
- Käyttäjän itse syöttämät tiedot  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

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

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

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

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei synny.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla 26(2) EU 
direketiivin 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.html 
Standard 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 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa 
kirjallisesti ohjelman pääkäyttäjälle/rekisteriselosteen yhteyshenkilölle.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö 
virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena ohjelman pääkäyttäjälle/rekisteriselosteen 
yhteyshenkilölle.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

- 

 


