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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osoite

Käyntiosoite: Kirkkokatu 16 A
Postiosoite: PL 77706
02070 Espoon kaupunki
Muut yhteistiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköposti)

Puh. (09) 231 999, oppisopimus@omnia.fi
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Frida Wickholm-Jansson, pääkäyttäjä
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja
tietoja antaa tietojärjestelmän toimittaja Rediteq Oy.
Osoite

PL 77706, 02070 Espoon kaupunki
Muut yhteistiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköposti)

frida.wickholm-jansson@omnia.fi
3. Rekisterin nimi

SopimusPro, oppisopimusten hallinnointijärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

SopimusPro - järjestelmällä ylläpidetään opiskelijoiden ja heidän
työnantajiensa yhteystietoja, seurataan opiskelijoiden opintojen
edistymisiä ja arviointeja sekä käsitellään rahoitukseen liittyviä asioita.

5. Rekisterin
tietosisältö

Opiskelijoiden henkilötiedot: henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumerot,
sähköpostiosoite, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli, kotikunta, työsuhteen
laatu (määräaikainen/vakituinen)
Opiskelu- ja työhistoria: aikaisemmin suoritetut tutkinnot/koulutukset,
aikaisempi työkokemus
Erityisopetuspäätökset: tieto henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevasta suunnitelmasta (HOJKS), muut opiskelua koskevat päätökset
Opiskelijan lisätiedot: vapaamuotoista tekstiä
Opiskelua koskevat tiedot: tutkinto/koulutus sekä tutkinnon osat,
opiskelijan osaamisen arviointi sekä työtehtävien alkukartoitus/työpaikan
soveltuvuuden kartoitus, opiskelua koskevat päivämäärätiedot (aloitus/
valmistuminen/ jatko/ purku/ keskeytys), henkilökohtainen
opiskeluohjelma (HEO), tutkinnon- ja/tai tutkinnon osien suorituspäivät muut opiskelijan koulutukseen ja suorituksiin liittyvät tiedot
Henkilökunnan henkilötiedot: nimi, yhteystiedot
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Oppisopimustyönantajaa koskevat tiedot: y-tunnus, nimi, osoite,
puhelinnumerot, sähköpostiosoite, kotikunta, yhteyshenkilöt (puhelin,
sähköposti, osoite), työpaikkaohjaajan nimi ja yhteystiedot
Oppilaitosta koskevat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumerot,
sähköpostiosoite, yhteyshenkilöt (puhelin, sähköposti, osoite)
Maksatustiedot: opintososiaaliset edut, koulutuskorvaukset, tietopuolisen
opetuksen ja tutkintotilaisuuksien maksut

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot saadaan oppisopimuksesta (määräaikainen
työsopimus) ja sen liitteenä olevasta henkilökohtaisesta
opiskeluohjelmasta

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietojen luovutus/siirto OPH:n, OKM:n ja Tilastokeskuksen
viranomaistiedonkeruiden mukaisesti

8. Tietojen siirto EU:n Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
tai ETA:n
ulkopuolelle
9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että
•
•

tarpeettomat asiakirjakopiot hävitetään asianmukaisesti
käsittelyn päätyttyä paperitulosteet säilytetään
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisen määräajan

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
•
•
•

10. Tarkastusoikeus

toimiston tietokoneverkko on suojattu palomuurilla ulkoiselta
tunkeutumiselta
tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joille on annettu siihen oikeus.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
henkilökohtaiset tietokoneet on suojattu käyttäjä- ja
salasanatunnuksin

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
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11. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

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

12. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet
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