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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Osoite
Lehtimäentie 1 D
02770 Espoo
Muut yhteistiedot
09-231 999, omnia(a)omnia.fi

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Satu Tuori, kansainvälisten asioiden assistentti
Osoite
PL 77711
02070 Espoon kaupunki
Muut yhteistiedot (puhelin virka-aikana, sähköposti)
040 126 7100, satu.tuori (a) omnia.fi

3. Rekisterin nimi

Omnian liikkuvuustilasto

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Tilastoidaan Omniasta ja Omniaan jokaisen kalenterivuoden aikana tehdyt
liikkuvuusjaksot organisaation sisäisen toiminnan laajuuden seurantaan
sekä Opetushallitukselle

5. Rekisterin
tietosisältö

Opiskelijoiden osalta: nimi, opiskelumuoto, syntymävuosi, sukupuoli,
opiskeltava tutkinto, ulkomaanjakson vaihto-ohjelma tai rahoituslähde,
jakson tarkoitus, kohdemaa ja jakson kesto
Henkilöstön osalta: opiskelumuoto ja tutkinto, joiden parissa henkilö
työskentelee; sukupuoli, vaihto-ohjelma tai muu jakson rahoituslähde,
jakson tarkoitus, kohdemaa ja jakson kesto

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot kerätään opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksoa varten
täytettyjen asiakirjojen pohjalta sekä henkilöstön osalta tilastoja on
täydennetty vuoteen 2017 asti myös Populus-matkalaskuohjelmasta
saatujen virkamatkoja koskevien tietojen pohjalta.
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7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
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Kerätyt tiedot toimitetaan vuosittain:
-Opetushallitukselle (ilman nimitietoja) yksilöllisellä, vuosittain vaihtuvalla
käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumalla Opetushallituksen
tilastointityökaluun, jonne kirjaudutaan Opetushallituksen
yhteyshenkilöltä saatavan linkin kautta
-organisaation sisäiseen raportointiin yhteenlaskettuina lukumäärinä
(Omniasta lähteneet ja saapuneet opiskelijat sekä Omniasta lähteneet ja
saapuneet henkilöstön jäsenet) ilman muita tietoja

8. Tietojen siirto EU:n Ei siirretä.
tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedostot tallennetaan organisaation työasemalle, jonne on pääsy
vain organisaation henkilöstöllä henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla organisaation verkossa
10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjeitse tai sähköisesti käyttäen
tietosuojavaltuutetuntoimiston laatimaa ohjelomaketta, joka löytyy
osoitteesta
Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus
ja toimittaa tarkastuspyyntö osoitteeseen
kirjaamo@omnia.fi tai PL 77700, 02070 Espoon kaupunki

11. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan
virheellisen tiedon oikaisua.
Oikaisuvaatimus tulee tehdä joko kirjeellä tai sähköisesti käyttäen
tietosuojavaltuutetuntoimiston laatimaa ohjelomaketta, joka löytyy
osoitteesta
Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus
ja toimittaa tarkastuspyyntö osoitteeseen
kirjaamo@omnia.fi tai PL 77700, 02070 Espoon kaupunki

12. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

-

