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1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallintojohtaja Ari Konu, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Suunnittelija Janne Lääperi
eOppimispalvelut
+358 40 590 1930
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Suunnittelija Sakari Rousu
eOppimispalvelut
+358 50 461 2339
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sähköisen tenttimisen suunnittelu, varaaminen, suorittaminen ja arviointi. Tentin suorittaminen tapahtuu
tenttiakvaariotiloissa.
Sähköisellä tenttimisellä tarkoitetaan tietokoneen tuella ja mahdollisesti tietoverkkoa hyödyntäen
toteutettua tenttisuoritusta ja suorituksen palautusta. Tenttiakvaario on erityisvarusteltu tietokoneluokka, jossa on myös kameravalvonta. Tenttiakvaariossa käytetään sähköistä tenttijärjestelmää, joka
tukee koko tenttimisprosessia ja estää kontrolloimattomien tietolähteiden käytön.
Sähköinen tenttipalvelu on tarkoitettu Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat
ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi. Järjestelmän avulla varmistetaan, että sähköinen tenttiminen
suoritetaan annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
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Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Käsittelyperusteet ovat:
☐
☐
☒
☐

☐

rekisteröidyn suostumus
sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus:
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:
Ammattikorkeakoululaki
rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeä etu
yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☐ henkilön asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa kuvaavat tiedot
☐ yleisen edun mukainen viranomaistehtävä

☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐

☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Kaikkien käyttäjien rekisteröitävät perustiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Organisaatio
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus, käyttäjärooli
- käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
Opiskelijan tenttimiseen liittyvät rekisteröitävät tiedot:
- Tentittävän opintojakson tiedot: tunniste, koodi, nimi, toteutuksen tunniste, opintopistemäärä,
suorituskieli, opinnon taso (perus/yleis/aine/syventävät opinnot), arvosana-asteikko, opinnon tyyppi,
opettaja, oppilaitoksen nimi, osaston/tiedekunnan/yksikön nimi, oppiaine, kampus, opintokohteen
alkamispäivämäärä.
- Tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone)
- Tenttivastaukset (säilytettävä vähintään 6 kk tentin suorittamisesta)
- Tenttivastausten arviointitiedot ja arvosanat
- Tentin aikainen toiminta videotallenteena
Kuvatallenteita säilytetään enintään kolmen (3) kuukauden ajan, kesätenttien osalta säilytysaika on viisi
(5) kuukautta. Mikäli säilytysaikana tulee ilmoitus tapahtuneesta tenttijärjestelmän väärinkäytöksestä tai
vilppiepäilystä, tallenteita säilytetään tältä osin asian selvittämiseksi tarvittavan ajan.
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
EXAM sähköinen tenttipalvelu
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot?
- Ammattikorkeakoulun käyttäjätiedot (kohdassa 7) ammattikorkeakoulun käyttäjähallintajärjestelmästä.
- Opintokohdetiedot Soleops tietojärjestelmästä.
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- Käyttäjätiedot siirretään palveluun käyttäjän ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Palvelu kysyy
käyttäjältä suostumuksen tietojen käsittelyyn. Sähköisen tenttimisen järjestelmää ei ole mahdollista
käyttää, jos käyttäjä päättää olla antamatta suostumusta.
10. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen,
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi
selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen
toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:
☒
☐

Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:
Ei

EXAM

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
- Tentin arvosana voidaan siirtää Winha-tietojärjestelmään.
12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tietoliikenne palvelun web‐liittymän ja palvelun käyttäjän välillä on suojattu salauksella.
Järjestelmään kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Käyttäjärooleilla käyttäjille määritellään vain järjestelmän käyttämisen kannalta tarpeelliset
käyttöoikeudet rekisterin tietosisältöön.
Palvelimien tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuurilla.
Järjestelmän palvelimet on sijoitettu lukittuun tilaan, johon on pääsy vain kiinteistön huoltohenkilöstöllä
ja palvelinympäristöstä vastaavalla IT-henkilöstöllä.
14. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU-tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
Rekisteröidyllä on oikeus:
- tarkastaa itseään koskevat tiedot
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- pyytää tietojensa oikaisemista
- vaatia tietojensa poistamista
- vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
- vastustaa henkilötietojen käsittelyä
- pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
- oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia lain
noudattamiseksi.
Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa sitä koskevan pyynnön ammattikorkeakoulun
verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.
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