REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

14.12.2016

Nimi

Lapin AMK
Osoite

Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 020 798 6000 (vaihde)
Nimi
2
Nijbakker
Yhteyshenki- Paul
Osoite
lö rekisteriä Kaupakatu 58, 95400 Tornio
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Lapinkampus Moodle, Lapinkampus Open Moodle, Lapinkampus Testimoodle, Lapinkampus Blogi,
Lapinkampus Mahara, Lapin Verkkokoulu Moodle
Moodle-oppimisympäristöjä, Mahara e-portfoliota ja Wordpress blogia käytetään Lapin
ammattikorkeakoulun ja sen kumppanien tarjoaman opetuksen järjestämiseen ja viestintään.
Kyseiset järjestelmät toimivat sähköisen opetuksen ja tähän liittyvän tiedonvaihdon välineenä.
Toiminta perustuu käyttäjän henkilökohtaiseen tunnistautumiseen käyttäen joko organisaationsa
käyttäjätunnusta ja salasanaa tai käyttäjän itsensä valitsemaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään käyttäjäsuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja
kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin (jolloin henkilötiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin) sekä
palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen sekä rekisteröidyn pyytäessä
tietojen tarkistamiseen ja todistuksen kirjoittamiseen.
Henkilötietoja käytetään:
Oppimisen ohjaukseen
Opintosuoritusten arviointiin
Moodlen Käyttöoikeuksien hallintaan
Viestintään
Teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
Palvelun käytön ja opetuksen kehittämiseen oppimisanalyysin avulla
Testiympäristöä käytetään lisäksi palvelun uusien versioiden ja laajennuksien testaukseen sekä
käyttäjien kouluttamiseen?

5
Rekisterin
tietosisältö

Lapinkampuspalvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Yhteystiedot (käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, paikkakunta, maa, web-sivu, ICQ-numero, Skypen
ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID, Tunnistenumero, Instituutio, Osasto, Puhelin, Osoite)
Tapahtuma- ja käyttäjätiedot (kuvaus, henkilökuva ja kieli)
HAKA -tunnisteena toimiva eduPersonPrincipalName
Kurssitiedot Moodlessa suoritettavien kurssien osalta
Blogitiedot Wordpressissä
e-Portfoliotiedot Maharassa (elektroninen CV)
Työtilojen tentti/tehtäväarvosanat Moodlessa
Tekninen loki järjestelmän käytöstä viimeisen 12 kuukauden ajalta

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Lapin Ammattikorkeakoulun, Lapin Yliopiston ja Lapin Ammattiopiston käyttäjätunnus, nimi ja
sähköpostiosoite LUC:n käyttäjähallintajärjestelmästä.
Ammattiopiston Lappia:n käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite ammattiopiston
käyttäjähallintajärjestelmästä.
HAKA-luottamusverkoston jäsenien käyttäjätunnistuspalveluista: käyttäjätunnus (EPPN), nimi ja
sähköpostiosoite.
Muiden kumppaniorganisaatioiden käyttäjähallintajärjestelmästä saatujen käyttäjien käyttäjätunnus,
nimi ja sähköpostiosoite tallennetaan Moodlessa manuaalisesti.
Open Moodleen, Lapin Verkkokoulu Moodleen ja Wordpressissä käyttäjät voivat itse luoda oma
käyttäjätilin (tunnus, nimi ja sähköposti)
Mahara kopioi tietokantaansa Lapinkampus Moodlesta käyttäjien nimen, sähköpostin,
paikkakunnan, maan, kuvauksen ja henkilökuvan. Käyttäjät voivat itse lisätä muita henkilötietoja
(Opiskelija ID, Nimimerkki, Virallinen www-osoite, Henkilökohtainen www-osoite, Blogin osoite,
Katuosoite, Alue, Kotipuhelin, Työpuhelin, Matkapuhelin, Faksinumero, Social Media, Amatti,
Ammattialue) sekä elektronisen CV:n ja julkaistaa niitä itse.
Wordpressissä käyttäjät voivat itse lisätä henkilötietoja (Lemipnimi, Kuvaus, Kotisivu, AIM, Yahoo
IM, Jabber, Google Talk)
Kaikki Moodlen käyttäjät voivat lisätä oma käyttäjätietoa (paikkakunta, maa, kuvaus, lisänimet,
kiinnostukset, verkkosivu, ICQ-numero, Skypen ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID, Tunnistenumero,
Instituutio, Osasto, Puhelin, Osoite)
Lapin AMKin plagionninestojärjestelmä Urkund voi lähettää plagiointiraporttit Lapinkampus Moodlen
käyttäjille.
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7
Urkund lisäosa lähettää kättäjän nimi ja sähköposti Lapinkampus Moodlesta Urkund-järjestelmälle
Tietojen
(Ruotsiin). Käyttäjän nimi ja tarkistettava asiakirja metatietoineen luovutetaan Lapin AMKin
säänplagionninestojärjestelmä Urkundille silloin, kun kirjallisen tehtävän hyväksyminen sitä edellyttää.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei tietojen siirtämistä

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

