TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.5.2018

Nimi

Pakilan musiikkiopistoyhdistys ry. 0487001-1
Osoite

Ohrahuhdantie 2 A 00680 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09-754 5058, 09-7246 437, arja.ahlajoki@pakilanmusiikkiopisto.org;
tuula.kivioja@pakilanmusiikkiopisto.org
Nimi
2
Ahlajoki
Yhteyshenki- Arja
Osoite
lö rekisteriä Ohrahuhdantie 2 A 00680 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09-754 5058 arja.ahlajoki@pakilanmusiikkiopisto.org

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Oppilashallintarekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Oppilaan nimi, hetu, osoite, kotikunta, puhelin, osasto (aloitus- ja päätöspäivät), lukukausimaksujen
hintaluokat, pää- ja sivuaineet, vapaaoppilas- ja vapautus opetuksesta -tiedot sekä sähköposti.
Oppilaasta tallennetaan opintohistoria, lukukausimaksut ja maksusuoritustiedot.
Huoltajan tiedoista nimi, osoite, puhelin ja sähköposti laskutusta ja tiedotusta varten.
Tiedot säilytetään 10 vuotta sen jälkeen, kun oppilas on lopettanut opintonsa.

Asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien hoito.
avitaMusiikki-ohjelmistoa käytetään musiikkiopiston oppilashallinnon asioiden hoitoon. Ohjelmistolla
ylläpidetään oppilaiden arviointitiedot.
Oppilaiden taitotaulut tallennetaan Google for Education -alustan Drive -osioon. Taitotauluun
kirjataan oppilaan opintohistoria.

6
Oppilaat, heidän huoltajansa ja opettajat
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisteröidyn suostumuksella
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ohjelmiston käyttöliittymä suojataan oppilaitoksen myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja
työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin.
Ohjelmiston tietokannat suojataan palvelimella käyttöjärjestelmän käyttäjä- ja salasanatunnuksin.
Säännölliset varmuuskopiot huolehtivat tietojen säilyvyydestä.
Google for Education -alustan Drive -osion taitotaulut ovat käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuja,
automaattisesti varmuuskopioituja tiedostoja. Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen kautta pääsy katsomaan oppilaan tietoja, mutta ei mahdollisuutta jakaa niitä
eteenpäin. Opettajilla on pääsy ja muokkausoikeus oppilaidensa taitotauluihin. Rehtorilla ja
apulaisrehtorilla on katseluoikeus kaikkien oppilaiden taitotauluihin.
10
Tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin rekisteröity henkilö voi aina halutessaan tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla
yhteyttä rekisterin pitäjään sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse:
arja.ahlajoki@pakilanmusiikkiopisto.org, Arja Ahlajoki/Pakilan musiikkiopisto, Ohrahuhdantie 2 A
00680 Helsinki, 09-754 5058

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Henkilörekisteriin rekisteröity henkilö voi vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä
rekisterin pitäjään sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse:
arja.ahlajoki@pakilanmusiikkiopisto.org, Arja Ahlajoki/Pakilan musiikkiopisto, Ohrahuhdantie 2 A
00680 Helsinki, 09-754 5058

12
Henkilötietoja ei käsitellä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ym.
Muut henkilö- henkilötietolain 30 §:ssä mainittuja seikkoja varten.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

