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Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Käsittelemme henkilötietojasi, kun ilmoittaudut opiskelijaksi henkilöstökoulutukseen ja
opintojesi aikana mm. kurssisuoritusten rekisteröimiseksi ja todistusten antamiseksi. Kerättyjen henkilötietojen avulla voidaan jakaa opiskelijat kasvatus- ja koulutusasteittaisiin ryhmiin opintojen järjestämiseksi, viestiä sähköpostitse koulutuksen järjestämiseen liittyvistä
aikatauluista, koulutuspaikoista ja muista käytännön järjestelyistä (esim. parkkeeraus, ruokailumahdollisuudet) sekä ajankohtaisista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista,
kuten lähiopetuspäiviin osallistumisten ja opintosuoristusten kirjaamisesta, palautteen keräämisestä. Lisäksi henkilötietojen avulla voidaan ottaa yhteyttä koulutuskokonaisuuteen
osallistuviin opettajiin esimerkiksi opettajien luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja taitojen
arviointiin liittyvien käsitysten ja opintojaksoja koskevien toiveiden ja odotusten kartoittamiseksi. Kaikki viestintä tapahtuu lähtökohtaisesti sähköpostitse tai Peda.net-verkko-oppimisalustalla. Taustatiedot (äidinkieli, sukupuoli, ikä, työkokemuksen pituus, ensisijainen
työskentelypaikka ja työskentelytehtävä, työpaikan maakunnallinen sijainti) raportoidaan
Opetushallitukselle koosteina ilman osallistujien yksilöintitietoja. Jos ilmoitat ilmoittautumislomakkeella haluavasi jatkossa tietoa Niilo Mäki Instituutin toiminnasta, koulutuksista
ja julkaisuista, sinut liitetään Niilo Mäki Instituutin sähköpostilistalle (tietosuojaseloste
osoitteessa https://www.nmi.fi/tietosuojaseloste/).
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Näiden käsittelytoimien oikeudelliset perusteet ovat tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) 6
artiklan 1 e) eli rekisterinpitäjän yleinen etu ja julkisen vallan käyttö, jolla tarkoitetaan opetuksen ja opintojen järjestäminen. Yliopistolain (558/2009) mukaan yliopistot voivat järjestää
myös muuta kuin tutkinto-opetusta sekä kohta f eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai
kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakassuhde), jonka perusteella
tietoja käytetään viestintään ja tilastointiin.
1.1 Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Hankkeessamme käsitellään koulutukseen ilmoittautuneiden opettajien tietoja, jotka kerätään sekä koulutuksen järjestämistä että hankkeen rahoittajana toimivaa Opetushallitusta
varten, sillä Opetushallituksen kustantamiin osallistujille maksuttomiin henkilöstökoulutuksiin osallistuminen edellyttää tiettyjen taustatietojen antamista. Tällaisia kerättäviä tietoja ovat osallistujan nimi, työnantaja, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero ja osallistujan valitsemiin opintojaksoihin liittyvät tiedot, kuten opintojaksovalinnat. Lisäksi hankkeen aikana käsiteltäviä tietoja ovat osallistujien antamat palautteet, heidän saamansa opintosuoritteet sekä todistukset, jotka tehdään osallistujille.
Taustatiedot raportoidaan Opetushallitukselle koosteina ilman osallistujien yksilöintitietoja.
Palautteista tehdään kooste henkilöstökoulutusten kehittämisen tueksi ja palautekooste raportoidaan Opetushallitukselle.
1.2 Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?
Jyväskylän yliopisto (jäljempänä ”JY”) ja Niilo Mäki Instituutti (jäljempänä ”NMI”) huolehtivat siitä, että asiakasrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. JY ja NMI rekisterinpitäjinä käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai
laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.
Tässä rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Koostetietoja ilman yksilöintitietoja luovutetaan Opetushallitukselle rahoittajana raportoinnin yhteydessä.
1.3 Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.
1.4 Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?
Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti hankkeen toteuttamisen ajan eli 31.12.2022 asti.
Opetushallitus kuitenkin velvoittaa säilyttämään tietoja 10 vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen heidän mahdollista erityistarkastustaan varten. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.
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1.5 Suostumuksen peruminen tai kielto-oikeuden käyttäminen
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen sähköpostitse kirjaamo@jyu.fi. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.
2. Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?
Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:












Oikeus saada pääsy tietoihisi
Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai
poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille, jolle tietoja on edelleen luovutettu
Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia
tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan
tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
2.1 Miten voit käyttää oikeuksiasi?
JY:lla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista:
https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet.
2.2 Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista
JY ja NMI rekisterinpitäjinä käyttävät asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.
JY:n henkilökunnan tunnistautumistiedot tulevat käyttäjärekisteriin suoraan JY:n AD-tietoverkosta. JY:n tietoverkon hallinnoinnista ja tietoturvasta vastaa Jyväskylän yliopiston ITpalvelut. JY ja NMI huolehtivat siitä, että asiakasrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
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3. Yhteystiedot
Rekisterinpitäjä
JY ja NMI toimivat rekisterinpitäjinä ja JY:n Opettajankoulutuslaitos ja NMI vastuuyksikköinä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.
Vastuuyksikön yhteystiedot:
Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, LUKILOKI-hanke
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Y-tunnus: 0245894-7
Yhteyshenkilö: Sirpa Eskelä-Haapanen, 040 805 4956, sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi;
ja
Niilo Mäki Instituutti / Niilo Mäki -säätiö sr,
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Yhteyshenkilö: Juha-Matti Latvala, 050-441 4043, juha-matti.latvala@nmi.fi;

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidylle 23.4.2020 alkaen.
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