TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Laatimispäivä: 20.1.2020

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

Tea Hellakoski
Osoite

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköposti)

tea.hellakoski@omnia.fi / puh. 046 851 5151
3. Tietosuojavastaava Riina Kirilova
riina.kirilova@omnia.fi / puh. +358 40 676 5560
4. Rekisterin nimi

Opiskelijahallinnon rekisteri Inschool

5. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Inschool sisältää Primuksen, Kurren ja Wilman. Primus on
opiskelijahallinnon ydin ja Kurre opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma.
Selainpohjainen Wilma on verkkopalvelu, johon tietoja Primuksesta ja
Kurresta heijastetaan. Järjestelmää käytetään Omnian koulutuksen
opiskelijahallinto-, tilavaraus- sekä opetuksensuunnittelu- ja
toteutusjärjestelmänä. Rekisteröityjä tietoja käytetään Omnian
oppilaitoksen koulutustoiminnan hallinnointiin, opintoihin
ilmoittautumiseen, opetuksen toteuttamiseen, raportointiin, tilastointiin,
opiskelijoiden opintojen läsnäolon seurantaan, suoritusmerkintöjen
kirjaamiseen, arviointiin, opintojen etenemisen seurantaan,
ylioppilaskirjoitusten hallinnointiin, tutkintotodistuksen tekemiseen ja
käyttäjien väliseen viestintään. Järjestelmästä saadaan tiedot koulutusten
maksuliikenteen hoitamiseen.

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:
_____ rekisteröidyn suostumus
__X__ sopimus
__X__ rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017, Lukiolaki 714/2018, Perusopetuslaki 628/1998
_____ elintärkeiden etujen suojaaminen
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____ yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
____ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu:
_______________________________________________________
7. Rekisteröityjen
ryhmät

Hakijat, opiskelijat, huoltajat, henkilökunta, opiskelijahuollon Espoon
kaupungin työntekijät (terveydenhoitajat, psykologit, kuraattorit),
yhteistyöoppilaitosten vastuu- ja yhteyshenkilöt ja työpaikkaohjaajat.

8. Rekisterin
tietosisältö ja
säilytysajat

Hakijoiden ja opiskelijoiden henkilö- ja yhteystiedot sekä hakeutumiseen ja
opiskeluun liittyvät tiedot, huoltajien yhteystiedot, henkilökunnan tiedot
järjestelmän käyttöön liittyvin osin, opiskelijahuollon tiedot järjestelmän
käyttöön liittyvin osin, opiskelijoiden opiskeluun liittyvien työpaikkojen
yhteyshenkilöiden ja työpaikkaohjaajien yhteystiedot,
yhteystyöoppilaitosten yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden
yhteystiedot.
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan Omnian
tiedonohjaussuunnitelmaa. Tietojen poistamisessa otetaan huomioon
mahdolliset lakisääteiset tietojen säilyttämisvelvoitteet.
Pysyvästi säilytettävät asiakirjat: Arkistolaitoksen määräys 321/43/03 sekä
arkistolaki L831/94

9. Käsittelyssä
käytettävät
tietojärjestelmät
ja/tai muut
välineet

InSchool (Kurre/Primus/Wilma)

10. Säännönmukaiset
tietolähteet

Opiskelijan antamat tiedot hakeutumis- ja opiskeluvaiheessa, huoltajien
antamat tiedot, oppilaitoksen henkilökunnan kirjaamat tiedot (läsnäoloon,
opiskeluun, arviointiin yms. antamat tiedot), työvoimatoimiston antamat
tiedot, toisen oppilaitoksen antamat tiedot, OPH:n Opintopolku järjestelmästä tulevat haku- ja Koskipalvelun tiedot.

11. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

OPH:n Opintopolun Koskipalvelu, Tilastokeskus, Kela, TE-toimistot.

OPH:n Opintopolku-järjestelmä, hakija- ja Koskipalvelun tiedot

Sarastia-laskutusjärjestelmään opiskelija- ja yrityslaskut ja
oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisten etujen maksatus.
Ylioppilastutkintoon ilmoittautumistiedot ylioppilastutkintolautakunnalle.
Tietoja voidaan siirtää sähköisesti järjestelmien välillä tai
paperidokumentteja käyttämällä.

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

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

13. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Opiskelijatiedot säilytetään valvotuissa tiloissa. Todistuskopiot säilytetään
valvotusti ja palosuojatussa arkistossa.
Tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla, jotka on suojattu alan
yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme

TIETOSUOJASELOSTE

3

henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin
niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti
palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihin on
suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Tiedonsiirto on suojattu HTTPS-protokollalla. Datakeskus on lukittu ja
sinne on pääsyoikeus ainoastaan palvelimien huoltohenkilökunnalla.
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 korjaamiseen 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.

