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1. Rekisterinpitäjä 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Urheilukatu 6 
95400  Tornio 

kuntayhtyma@lappia.fi    

2. Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@lappia.fi 

p. 0503109367 

3. Käsiteltävät tiedot 

Digitaalisen oppimisympäristön sisältämät henkilötiedot 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (art. 6,9)  

Käsittely on tarpeen koulutuksen toteuttamiseksi. Laki ammatillisesta koulutuksesta 
(531/2017). 

5. Henkilötietojen lähde 

Opiskelijahallintojärjestelmä.  

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterien tietosisältö 

Opiskelijan opetuksen toteuttaminen. 

Käyttäjistä tallentuvat:  

- nimitiedot 

- sähköpostiosoite 

- käyttäjätunnus ja salasana 

- Organisaatio 

- Kurssi-/ryhmätieto 

- Rooli 

Lisäksi rekisteriin tallentuu pedagogista sisältöä käyttäjän kirjaamana: Kysely-, arviointi- 
sekä palautetietoja. 

Käyttäjä voi itse lisätä profiiliinsa tietoja: Valokuva, puhelinnumero, syntymäaika, osoite 
sekä kuvaus itsestä. 

7. Tietojen luovutukset; vastaanottajat (ja vastaanottajaryhmät) 
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Opintojen arvioinnit kirjataan opiskelijahallintojärjestelmään.  

Ennakkokyselyn sisällön tiedot kirjataan opiskelijan HOKS:n, 
opiskelijahallintojärjestelmään. 

Muuten tietoja ei luovuteta järjestelmän ulkopuolelle.  

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

9. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 

Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan Lappian 
tiedonohjaussuunnitelmaa sekä voimassa olevia lakeja ja ohjeita. 

Säilytysaika: opiskeluaika, joka on keskimäärin 3v.  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:  

- Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen 

- Oikeus henkilötietojen korjaamiseen 

- Oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin 

- Käsittelyn vastustamisoikeus 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät Tietosuoja.fi sivustolta: https://tietosuoja.fi/tunne-
oikeutesi 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä Lappian 
tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@lappia.fi, p. 0503109367. 

Lisätietoja Lappian tietosuojasta: Koulutusta ja työelämäpalveluja | Lappia 

11. Suostumuksen peruuttaminen 

Käsittelyyn ei vaadita suostumusta. 

12. Kantelun tekeminen valvontaviranomaiselle 

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti, voit tehdä 
asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle:  

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

13. Automaattinen päätöksenteko l. profilointi 
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Rekisteriin ei sisälly profilointia. Katso profilointi: https://tietosuoja.fi/automaattinen-
paatoksenteko-profilointi 

14. Rekisterin suojaus 

Rekisteri ei sisällä manuaalisia tietoja. Tietoja ei tulosteta järjestelmästä. 

Aineisto sijaitsee pilvessä.  

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  

Käyttöoikeus on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään.  
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