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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
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Webropol-ohjelmistoa käytetään ammattikorkeakoulun opetuksen, tutkimuksen ja hallinnollisen työn
tukena. Kyselyillä kerättyä tietoa käytetään ammattikorkeakoulussa esimerkiksi opiskelija-, henkilöstö- ja
sidosryhmäkyselyihin sekä opintoihin liittyviin kyselyihin.
Opiskelijat käyttävät Webropol-ohjelmistoa kyselyjen toteuttamiseen osana opintojaan.
Webropol Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaseloste:
http://webropol.fi/gdpr/Tietosuojaseloste%20käyttäjä-%20ja%20asiakasrekisteristä.pdf mukaisesti.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
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
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☐

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:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät), alakohdat a – j:
☐
rekisteröidyn suostumus
☐
rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden noudattaminen työoikeuden, sosiaaliturvan tai
sosiaaliturvan alalla
☐
rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeän edun suojaaminen
☐
poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön tai yhteisön
laillinen toiminta
☐
rekisteröity on saattanut tiedot julkisiksi
☐
oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen
☐
tärkeä yleinen etu
☐
työterveydenhuoltoa koskevat tarkoitukset
☐
kansanterveyteen liittyvä yleinen etu
☐
yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi
7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Kaikkien käyttäjien rekisteröitävät perustiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Organisaatio
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus, käyttäjärooli
- käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
- kyselyn sisältöön liittyvät tiedot
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ja ne hävitetään heti, kun käyttötarve päättyy. Mikäli
kyselyn vastuksiin liittyy säännönmukaisen arkistointiaika, sitä noudatetaan.

8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Webropol
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.

- Ammattikorkeakoulun käyttäjätiedot (kohdassa 7) Ammattikorkeakoulun käyttäjähallintajärjestelmästä.
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- Käyttäjätiedot siirretään palveluun käyttäjän ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Palvelu kysyy
käyttäjältä suostumuksen tietojen käsittelyyn. Järjestelmää ei ole mahdollista käyttää, jos käyttäjä päättää
olla antamatta suostumusta.
-

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat kyselyyn vastaajien itse Webropol-lomakkeen kautta
rekisteröinnissä tallentamiaan tietoja.

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

Webropol

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
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
Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa ohjelmistotoimittaja. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu
Webropol-pääkäyttäjille. Järjestelmään kirjautumisessa käytetään HAKA-kirjautumista.
Järjestelmään kirjautuminen vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Käyttäjärooleilla käyttäjille määritellään vain järjestelmän käyttämisen kannalta tarpeelliset
käyttöoikeudet rekisterin tietosisältöön.

14. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU-tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
Rekisteröidyllä on oikeus:
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- tarkastaa itseään koskevat tiedot
- 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
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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