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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Musiikkiopistoon ilmoittautuneiden opiskelijoiden henkilötiedot laskutusta, yhteydenottoja, todistuksia, tilastointia ym. oppilashallintoa varten.

Henkilötietojen käsittelyn tietosuojaasetuksen mukainen
oikeusperuste
(6 artikla)
Rekisterinpitäjä tai
yhteisrekisterinpitäjät ja vastuun jakautuminen yhteisrekisterinpitäjien välillä
Rekisterinpitäjän/
yhteisrekisterinpitäjien yhteyshenkilö(t)
ja yhteystiedot
Tietosuojavastaava
Henkilötietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet) ja
muut mahdolliset käsittelytavat
Henkilötietojen tietolähde/-lähteet
Käsiteltävät henkilötiedot

”Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla kuuden (6) mukainen rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.”
Jämsän sivistyslautakunta

Sini Käkönen, opistojen rehtori, puh. 040 352 8275
Riitta Jaatila, opistosihteeri, puh. 040 712 2640
Maarit Mäntykoski, maarit.mantykoski@jamsa.fi, puh. 040 748 7992
Primus-oppilashallinto-ohjelma (musiikkiopisto)
Tietoja käsitellään myös manuaalisesti (paperisina).

Huoltajan tai opiskelijan (yli 18 v) täyttämä ilmoittautumislomake.
Opiskelijan tiedot:
nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, puhelin, sähköposti, opiskeltava aine (aineet),
arviointitiedot,
Huoltajan tiedot:
nimi, osoite, puhelin, sähköposti, henkilötunnus, laskutustiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietojen siirto
kolmanteen maahan
tai kansainväliselle
järjestölle
Henkilötietojen suojauksen turvatoimet
Henkilötietojen säilytysaika

Opettajan tiedot:
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, sähköposti, opetettava aine, opetustunnit, koulutustietoja (kaupungin henkilötietolomake). Opettajien palkanmaksu tehdään eri järjestelmän kautta (WeBTallenus – erillinen seloste). Opettajien valinnasta tehdään hallintopäätös (opistojen rehtori, Dynasty-asianhallintajärjestelmä – erillinen seloste).
Opiskelijat:
Laskutus/myyntireskontra:
Henkilötietoja käytetään kurssimaksulaskutukseen ja ne siirtyvät Jämsän kaupungin
laskutusjärjestelmään ja myyntireskontraan. Tarvittaessa henkilötietojen siirtämisestä
informoidaan perintätoimisto Intrum Oy:lle. Tietosuojaseloste Laskutus/myyntireskontra
on Jämsän kaupungin nettisivuilla.
Opettajat:
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.
Tulostettavat opiskelijalistat aineenopettajalle lukuvuoden alkaessa yhteydenpitoa varten.
Käsittelijällä on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle vain rekisterinpitäjän kirjallisella suostumuksella ja tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti.
Opiskelijatietoja käyttävät Primus-ohjelman pääkäyttäjät käyttäjä- ja salasanatunnuksin
(rehtori, opistosihteeri). Manuaalista aineisto esim. ilmoittautumislomakkeet, oppilaslistat säilytetään lukollisissa kaapeissa.
Opiskelijan/opettajan tietoja säilytetään tiedonohjaussuunnitelmaan ja lakeihin perustuvien säilytysaikojen mukaisesti.
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Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle
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Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan, rekisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn on
varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.
Tietosuoja-asetus artikla 77:
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja."
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta."
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta.

