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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osoite

Käyntiosoite: Lehtimäentie 1 D
Postiosoite: PL 77700, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Muut yhteistiedot (esim puhelin virka‐aikana, sähköposti)

Puhelinvaihde: 09 231 999
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Emilia Epäilys, vastuukäyttäjä
Osoite

PL 77710, 02770 ESPOON KAUPUNKI
Muut yhteistiedot (esim puhelin virka‐aikana, sähköposti)

puh. 046 851 5054, ithelp@omnia.fi
3. Rekisterin nimi

Omnian TOP‐verkkopalvelu , internet‐selaimella käytettävä ohjelmisto
organisaation työssäoppimisprosessin hallintaan ja tukemiseen

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin sekä aikuisten
näyttöihin liittyvien sopimusten ja suunnitelmien luonti ja ylläpito.
Käyttäjien ja heidän yhteystietojensa hallinta ja hakutoiminnot (opiskelijat,
työpaikkaohjaajat, opettajat)
Yritysten ja oppilaitosten yhteystietojen hallinta ja hakutoiminnot. Alojen
ja tutkintojen ylläpito sekä näiden liittäminen sopimuksiin ja suunnitelmiin.
Työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyvien palautteiden tallennus ja hallinta.
Materiaalipankki ohjeiden ja lomakkeiden hallintaan.
Ajankohtaisten työssäoppimista ja näyttöjä koskevien asioiden
tiedottaminen, mukaan lukien tekstiviestitiedottamisen ominaisuuden.

5. Rekisterin
tietosisältö

Opiskelijan henkilötiedot:
 etunimi
 sukunimi
 osoite, postinumero, postitoimipaikka
 sähköpostiosoite
 puhelinnumero
 sukupuoli
 ryhmätunnus
 kansallisuus
 opiskelun aloitusajankohta
 erillinen CV
Opettajan, työpaikkaohjaajan yleiset henkilötiedot:


nimi, työ‐osoite, työ‐puhelinnumero

Yritystiedot:
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Yrityksen nimi, osoite, y‐tunnus, yhteyshenkilön nimi,
sähköpostiosoite, puhelin ja faksinumero.
Sopimuksia ja suunnitelmia koskevat tiedot:
 Työssäoppimisen ja näyttöjen ajankohta, suunnitellut työtehtävät.
Henkilökohtaisia muita tietoja liittyen työssäoppimiseen ja näyttöihin:
päiväkirjat, cv:t.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Käyttäjätiedot integroitu Omnian tietoverkon kautta: käyttäjätunnus,
salasana, henkilötiedot. Tietoja voi muuttaa vain henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Henkilön perustiedot siirretään opiskelijahallintojärjestelmästä
automaattisesti tietoturva‐ ja suojavaatimuksia noudattaen.
Yritysten perustiedot siirretään Prospekt ‐ asiakkuuksien
hallintajärjestelmästä automaattisesti tietoturva‐ ja suojavaatimuksia
noudattaen.

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Opiskelijat määrittelevät itse saako työpaikkaohjaaja lukea opiskelijan
päiväkirjoja ja julkaiseeko opiskelija cv:nsä.
Työssäoppimiseen ja näyttöihin liittyvien suunnitelmien ja sopimusten
lukuoikeus on työpaikkaohjaajilla, jotka osallistuvat opiskelijan
työssäoppimisen järjestämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
tai ETA:n
ulkopuolelle
ulkopuolelle
9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Opettajat säilyttävät opiskelijaa koskevan manuaalisen aineiston.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Työssäoppimista ja näyttöjä koskevat sopimukset ja suunnitelmat,
yritystiedot ja työpaikkaohjaajia tai yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat
yhteystiedot, opiskelijan perustiedot. Rekisteriin päivitettävät tiedot
vaativat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Yksittäinen henkilö voi
päivittää vain omia tietojaan.
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.
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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
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