TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12-22
Laatimispäivä

7.2.2020

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Vantaan kaupungin vapaa-ajanlautakunta
Osoite

Vantaan kaupunki / Kaupunkikulttuuri, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

3
Tietosuojavastaava

Nimi

Rehtori Petri Vahtera
Petri Vahtera
Osoite

Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

petri.vahtera@vantaa.fi
Mikael Valtomaa, lakimies
Osoite

Asematie 10, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

4
Rekisterin nimi
5
Henkilötietojen käsittelyn kohde
6
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
7
Rekisterin
tietosisältö

puh. 040 071 3358, mikael.valtomaa@vantaa.fi
Vantaan aikuisopiston kurssi-, opiskelija- ja opettajarekisteri (Kursor)
Vantaan aikuisopiston henkilökunta ja opiskelijat

X Lakisääteinen
Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998 / 632
Suostumus
Sopimus
Opettajat: nimi, henkilötunnus, käyttäjätunnus, salasana, oppiarvo, ammatti, kotipuhelin, työpuhelin,
lähiosoite, postinumero, sähköpostiosoite, palkkioryhmä, tuntipalkka, kurssin paikka, aika ja kesto,
kurssin kokoontumiskerrat, työtodistukset, työttömyyskassaa varten tarvittavat tiedot, äidinkieli,
palvelukieli
Kurssilaiset: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, käyttäjätunnus, salasana, matkapuhelin, puhelin,
katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, sukupuoli, koulutus, työtilanne,
markkinointilupa, äidinkieli, palvelukieli, alennusoikeus, kurssit, kurssiosallistuminen, laskutus.
Tiedot tallennetaan Kursor-tietokantaan sähköisesti joko rekisteröidyn itsensä tai opiston virkailijan
toimesta.

8
Henkilötietojen
tyyppi
9
Henkilötietoryhmät
10
Säännönmukaiset tietolähteet

Ks. kohta 7

Rekisteröidyistä tallennetaan tavanomaisia henkilötietoja

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään a) opiskelijoilta kurssille ilmoittautumisen yhteydessä, b)
opettajilta rekrytoinnin yhteydessä.

1 (3)

11
Tietojen
luovutukset

Tilastotietoja luovutetaan Tilastokeskukselle tämän järjestämän suojatun www-sovelluksen kautta (Tilastolaki (280/2004) 15 §). Tilastokeskukselle luovutetaan kurssien lukumäärä ja osallistujamäärä koulutustyypeittäin, oppituntien lukumäärä pääasiallisen ainesisällön mukaisesti luokiteltuna, vapaana
sivistystyönä järjestetyn koulutuksen netto-osallistujamäärä ja avoimen yliopisto-opetuksen nettoopiskelijamäärä.
Opetushallitukselle lähetetään tiedot opiskelijamääristä sähköisellä lomakkeella. Opetushallitus käyttää valtionosuuslaskennan pohjana Tilastokeskukselle lähetettyjä toteutuneiden oppituntien määriä.
Tietoja luovutetaan Vantaan kaupungin SAP-järjestelmään laskutusta varten. Laskutustiedot (henkilötunnus, kurssin numero ja nimi, kurssimaksu, mahdollinen eri maksaja) siirretään koneellisesti Vantaan kaupungin hallintoverkon sisällä SAP-järjestelmään. Laskut muodostuvat vasta SAP-järjestelmässä.
Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot luovutetaan Vantaan kaupungin Hijat-järjestelmään.

12
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
13
Henkilötietojen
säilytysaika

14
Henkilötietojen käsittelyyn liittyy automaattinen päätöksenteko
15
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
16
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
17
Oikeus tietojen
poistamiseen

Ei tehdä

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 6 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Jos automaattiseen päätöksentekoon liittyy profilointi, on ainakin näissä tapauksissa kuvattava
merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja
mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.
Ei liity automaattista päätöksentekoa.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että

•
•
•
•
18

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
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Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

•
•
•

19
Oikeus peruuttaa
suostumus
21
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen
22
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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