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Verkko-oppimisympäristörekisteri
Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 020 757 4000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Seija Karvonen, koulutustoiminnan johtaja
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen todentamisen,
yksilöllisten oppimispolkujen luonnin ja oppimisen kehittymisen seurannan
sekä analysoinnin toteuttaminen.
Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattaminen.

5
Rekisterin
henkilötietoryhmät

Opiskelijat
• Nimi, käyttäjätunnus, oppilaitoksen käyttämä opiskelijanumero,
suomalainen oppijanumero, opiskelijaryhmätieto, sijaintitiedot, kuva,
yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Henkilöstö
• Nimi, käyttäjätunnus, kuva, yhteystiedot (sähköpostiosoite)
Työpaikkaohjaajat
• Nimi, käyttäjätunnus, kuva, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite)

6
Henkilötietojen
säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyn eli käyttäjän itse antamat tiedot.

7
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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9
Henkilötietojen
säilyttämisaika

Opiskelijan tietoja säilytetään lukuvuoden ajan.
Henkilöstön ja työpaikkaohjaajan tietoja säilytetään niin kauan kuin he
tarvitsevat palvelua työtehtävissään.

10
Rekisteröidyn
oikeudet

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
Rekisteröity ei voi käyttää kaikki oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

11
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity
Oikeus tehdä valitus katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten
valvontaviranomaiselle vastaisesti.
12
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Ammattiopisto Luovi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä
eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.
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