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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

4.5.2018

Nimi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Osoite

Hattelmalantie 8, 13100 Hämeenlinna
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

03 6581 600
info@kktavastia.fi
Nimi
2
Päivi Kortesniemi
Yhteyshenki- Opiskelijapalvelupäällikkö
Osoite
lö rekisteriä Hattelmalantie 8, 13100 Hämeenlinna
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 5957 138
paivi.kortesniemi@kktavastia.fi
3
AmmAura opiskeluhuollon kuraattoreiden ja psykologien asiakasjärjestämä
Rekisterin
nimi
4
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 5 § j 7 § mukaisen opiskeluhuollon kuraattori- ja
Henkilötieto- psykologipalveluiden järjestäminen ja asiakassuhteiden hoitaminen Koulutuskuntayhtymä
jen käsittelyn Tavastiassa.
tarkoitus
Asiakastietojen kirjaamisesta säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) § 20 - 22.

Tietoja käytetään kuntien väliseen kotikuntalaskutukseen (Laki kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 1294/2013 § 41 a).
Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin ilman henkilön tunnistetietoja.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- työntekijän nimi
- asiakkaan henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, yhteystiedot,
kotikunta, huoltajuus
- opiskelutiedot: oppilaitos, tutkinto, ryhmätunnus
-asiakaskertomus: työntekijän merkinnät asiakkuden hoitamiseksi: yhteydenottaja, asiakkaan
asioinnin päivämäärä ja syy, suunnitelmat, toimenpiteet, yhteenvedot, lausunnot tai arvioinnit

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot hankitaan asiakkailta itseltään tai alaikäisten asiakkaiden huoltajilta.
Asiakkaiden perustiedot saadaan oppilaitosten opiskelijahallinto-ohjelmista.
Opiskelijan yksilölliseen opiskeluhuoltoon osallistuvilta saadaan opiskeluhuollon järjestämiseksi ja
toteuttamiseksi välttämättömät tiedot (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 § 23)

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia henkilötietojen luovutuksia. Salassa pidettäviä tietoja voi
luovuttaa vain asiakkaan/ alaikäisen huoltajan nimenomaisella suostumuksella tai jos tiedon
antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty (Oppilasja opiskelijahuoltolaki 23 §, LsL 25 §).
Rekisterin asiakaskäyntitietoja käytetään, kun laskutetaan opiskeluhuollon kuraattoreiden ja
psykologien palveluista asiakkaan kotikuntaa (laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 41 a
§).

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisia asiakirjoja säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa kaapeissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Työaseman ja palvelimen välinen tietoliikenne on salattu. Käyttäjät saavat henkilökohtaiset
tunnukset ja sanasanan voidakseen kirjautua järjestelmään. Käyttäjällä on oikeus käsitellä vain niitä
henkilötietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee. Käyttöoikeus poistetaan työntekijän siirtyessä pois
tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty.
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka säilyy myös palvelussuhteen
päättymisen jälkeen.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon
oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian tietosuojavastaavalle.
Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus tarkastaa alaikäistä lastaan koskevat tiedot. Alaikäinen
voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää
antamasta itseään koskevia tietoja lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun
vastaista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000 § 11).

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat
Oikeus vaatia pyynnöt osoitetaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian tietosuojavastaavalle.
tiedon
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen
Muut henkilö- sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat
tietojen käsit- pyynnöt osoitetaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian tietosuojavastaavalle.
telyyn liittyvät oikeudet

