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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Seinäjoen kaupunki, Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 Seinäjoki
2. Rekisteriasioista vastaava
tai yhteyshenkilö

Nimi

Heikki Vierula, Toimialajohtaja

Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 Seinäjoki
puh. 06 416 2111
3. Rekisterin nimi
Visma InSchool Wilma
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

Kerättäviä henkilötietoja käytetään opetuksen järjestämiseen Seinäjoen lukioissa.

5.Rekisterin tietosisältö

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Opiskelijoiden tiedot:
- yksilöinti- ja yhteystiedot, valokuva
- kotikunta, äidinkieli, kansalaisuus, uskontokunta, koulunkäynnin historia,
ainevalinnat ja suoritukset, arviointitiedot ja todistukset liitteineen, hops,
päätökset ja erityisen tuen päätökset, tuntimerkinnät (poissaolot,
huomautukset, palautteet), ylioppilastutkintoon ja kirjoituksiin liittyvät
tiedot sekä muu opetuksen toteuttamisen liittyvä tieto
- yksittäistä opiskelijaa koskeva opiskelijahuoltotyö ja opiskelijan tuen
järjestämiseen liittyvä dokumentaatio
Huoltajien tiedot
- nimet, yhteystiedot, huoltajuus
Opettajien ja muun henkilökunnan tiedot
- nimi, henkilötunnus, yhteystiedot
Manuaalisesti tallennetut tiedot:

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Opiskelijoiden tiedot:
- opiskelija itse
- opiskelijan huoltajat
- koulun ja opiskelijahuollon henkilöstö
- opiskelijan koulunkäynnin järjestämiseen liittyvä dokumentaatio
- viranhaltijan päätöspöytäkirjat
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-

opiskelijan edellinen koulu ja aikaisemmat oppilaitokset luovuttavat
opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
yhteishaussa valittujen uusien lukio-opiskelijoiden tiedot Opetushallituksen
Opintopolku koulutietojärjestelmästä
Ylioppilastutkintolautakunnan Ylioppilastutkinnon tulokset

Huoltajien tiedot
- huoltajat itse
Opettajien ja muun henkilökunnan tiedot saadaan heiltä itseltään
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luvuttaa myös EU:n ulkopuoliseen
maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan
taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 § perusteella

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

B. Tietojärjestelmään sähköisesti tallennetut tiedot

Annettuja tietoja suojataan verkossa Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikan
edellyttämällä tavalla. Annetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään
(Primus). Hallintojärjestelmä on oppilaitoksen sisäverkossa toimiva,
käyttöoikeushallinnan puitteissa hallittu ja salasanoin suojattu järjestelmä.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1-2
luku (1030/1999)
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja Visma InSchool Wilma -rekisteriin on talletettu tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua
tietoihin toimintayksikössä tai tiedot annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus
toteutetaan viivytyksettä.
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen
kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on
evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999).
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti
allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
Tarkastusoikeudesta päättää toimialajohtaja Heikki Vierula.
Pyyntö osoitetaan: Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus PL 215 60101 Seinäjoki.
Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.
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Tiedot antaa asiasta päättänen määräämä henkilö.

11.
Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan Visma InSchool Wilma -rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta
virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.

12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

