TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Laatimispäivä: 20.12.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osoite

PL 77700, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Muut yhteystiedot

puhelinvaihde: 09 231 999
info@omnia.fi
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi

Heikki Huuskonen
Osoite

Upseerinkatu 11 02600 Espoo
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköposti)

0503602533, heikki.huuskonen@omnia.fi
3. Tietosuojavastaava

Riina Kirilova
puh. 040 676 5560 / riina.kirilova@omnia.fi

4. Rekisterin nimi

Adobe lisenssi- ja käyttäjärekisteri

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Adoben ohjelmistojen käyttämisen mahdollistaminen rekisteröidyille.

6. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely edellyttää laista löytyvää käsittelyperustetta.
Tietosuoja-asetuksen mukaan käsittely on lainmukaista ainoastaan
vähintään yhden alla olevista edellytyksistä täyttyessä. Tässä rekisterissä
henkilötietojen käsittelyperusteena on:
_X_ rekisteröidyn suostumus (käyttäjä luo itselleen Adobe ID -tilin)
_X_ sopimus (opiskelijat, henkilökunta)
___ rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
___ elintärkeiden etujen suojaaminen
___ yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
___ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu:
_______________________________________________________

7. Rekisteröityjen
ryhmät

Opiskelijat: maksullisia Adoben ohjelmistoja opiskelussaan tarvitsevat
henkilöt.
Henkilökunta: maksullisia Adoben ohjelmistoja työssään tarvitsevat
henkilöt.
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säilytysajat
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Tietosisältö: Nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
osoite, maa, IP-osoite, maksu-/laskutustiedot, kelpoisuustiedot,
kiinnostavat sovellukset, verkkosivustot ja asiakastukiviestinnän sisältö.
Säilytysajat: Niin kauan kun asiakas on aktiivinen, suljettaessa tili
poistetaan määrätyt henkilötiedot.

9. Käsittelyssä
käytettävät
tietojärjestelmät
ja/tai muut välineet

Henkilötietoja ja käyttäjien tiedostoja säilytetään Adoben ja Adobelle
palveluja tarjoavien yritysten palvelimilla.
Adobe-verkkosivustot; Creative Cloud -palveluista.
Tietokonesovellukset ja mobiilisovellukset.
Adoben markkinointi-, myynti- ja mainontakäytännöt.

10. Säännönmukaiset
tietolähteet

Omnian DC-palvelimet.

11. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietyissä olosuhteissa Adobe voi jakaa opiskelijoiden tietoja kolmansien
osapuolien palveluntarjoajien kanssa tarpeen mukaan palvelujen
suorittamiseksi Adobelle tai Adoben puolesta. Kun tämä tehdään, siihen
sovelletaan sopimusrajoituksia, jotka suojaavat näiden tietojen
turvallisuutta ja luottamuksellisuutta, tai kuten koulun kanssa tehdyssä
sopimuksessa muutoin sallitaan. Adobe ei myy opiskelijatietoja
kolmansille osapuolille.
Adobe ei markkinoi opiskelijoiden käyttäjiä, jotka käyttävät Enterprise tai
Federated ID.
Enterprise tai Federated ID ovat sopivia kaiken ikäisille henkilöille. Sikäli
kun koulu edellyttää opiskelijan tai laillisen huoltajan suostumusta,
Adobe luottaa kouluun saadakseen suostumuksen.

12. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

Kun Adobe siirtää asiakkaiden henkilötietoja valtioiden rajojen yli, se
tehdään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Kun Adobe siirtää
Adoben verkkosivustojen ja sovellusten yksittäisten käyttäjien
henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA), Yhdistyneen
kuningaskunnan tai Sveitsin ulkopuolelle valtioon, joka ei ole ETA:n
jäsenvaltio, siirtoon sovelletaan erilaisia oikeudellisia keinoja, kuten EU:n
ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiä Privacy Shield järjestelyjä ja vakiosopimuslausekkeita. Siirtoon on oltava myös käyttäjän
lupa.
Tietyissä olosuhteissa Adobe voi jakaa opiskelijoiden tietoja kolmansien
osapuolien palveluntarjoajien kanssa tarpeen mukaan palvelujen
suorittamiseksi Adobelle tai Adoben puolesta. Kun tämä tehdään, siihen
sovelletaan sopimusrajoituksia, jotka suojaavat näiden tietojen
turvallisuutta ja luottamuksellisuutta, tai kuten koulun kanssa tehdyssä
sopimuksessa muutoin sallitaan. Adobe ei myy opiskelijatietoja
kolmansille osapuolille.

13. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Adobe tarjoaa kohtuulliset hallinnolliset, tekniset ja fyysiset
turvallisuusvalvonnat koulujen ja oppilaiden henkilökohtaisten tietojen ja
sisällön suojaamiseksi.
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Adoben palveluilla on SOC 2 – Security -sertifikaatti, jota tarkistetaan
jatkuvasti ISO 27001 -standardien mukaisesti.
https://cloudomnia.sharepoint.com/sites/extranetsites/tietohallinto/Lists/Jrjestelmsalkku/Attachments/208/Adobe%20Identity%20Se
rvices%20Security%20Overview.pdf
https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/MasterComplianceList.pdf

14. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(2016/679) mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus:
-

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy tietoihin
oikaista tietoja
poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
rajoittaa tietojen käsittelyä
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
vastustaa tietojen käsittelyä
olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa
esimerkiksi se, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava. Lomakkeet henkilötietojen tarkastamiseen sekä
oikaisemiseen ja poistamiseen löytyvät Omnian www-sivuilta
https://www.omnia.fi/.
15. Automaattinen
päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

16. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän
kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

