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Digitaalinen Google G Suite for Education -työskentely-ympäristö

NIMI Google G Suite for Education on digitaalinen pilvipalveluna toimiva 
työskentely-ympäristö, jota käytetään peruskouluopetuksen järjestämiseksi.
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PL 22
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REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKI-
LÖT

Järjestelmän käyttäjät kouluissa vastaavat omiin työtehtäviinsä 
liittyvistä tai oman oppilaitoksensa oppilaiden tietojen käsittelystä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOI-
TUS

G Suite for Education on digitaalinen työskentely-ympäristö, jota käytetään 
perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämiseen. G Suite sisältää 
digitaalisia työvälineitä ja käyttäjien (opettajat, muu henkilökunta ja oppilaat) 
tuottamaa sisältöä.

Henkilötietoja käytetään:
· G Suiten käyttöoikeuksien hallintaan
· Käyttäjien välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen omien ryhmien

sisällä
· Palveluun liitettävien laitteiden ja niissä käytettävien ohjelmien ja

sovellusten asetusten hallinnointiin (esim. Chrome, Classroom, Drive)

TIETOSISÄLTÖ
· Käyttäjän (oppilas, opettaja ja koulun muu henkilökunta) nimi
· Käyttäjätunnus
· Koulu
· Vuosiryhmät
· Salattu ainutkertainen tunniste

· Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot

Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta tallentaa esimerkiksi organisaation 
nimi, verkkosivu, puhelinnumerot, osoite sekä tieto käyttäjätilin jäädyttämisestä.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja vastaa rekisteriin liittyvistä tehtävistä. Hän 
määrittelee rekisterinpitoon liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä päättää 
rekisteritietojen tarkastamisoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja 
tietojen luovuttamisesta.
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Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja, joiden syöttäminen perustuu 
käyttäjän itse syöttämään tietoon (esim. puhelinnumero, käyttäjän valokuva, 
syntymäaika, käyttäjän laitekohtaiset tiedot, kuten laitteiston malli, 
käyttöjärjestelmän versio, yksilöllinen laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, 
mukaan lukien matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai 
puhelinnumeron Google-tiliin.

SÄÄNNÖNMUKAISET
TIETOLÄHTEET

Pääasiallinen tietolähde on Visman Primus-kouluhallintojärjestelmästä ja 
siinä olevista henkilökunta-, opettaja- ja opiskelijarekistereistä (nimi, 
salattu ainutkertainen tunniste, koulu, luokka, opetusryhmät, 
sähköpostiosoite, käyttäjätunnus).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUO-
VUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N 
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN UL-
KOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja voidaan siirtää 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 
§:n 8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita 
käyttäen.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAAT-
TEET

Sähköisesti käsiteltävät tiedot liikkuvat salattuna avoimessa internetissä. 
Käyttöoikeus on rajattu tehtävän mukaisesti ja perustuu käyttäjärooleihin, 
joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin näyttöihin ja toimintoihin. Eri 
käyttöoikeusryhmissä on määritelty erikseen tietojen luku-, kirjoitus- tallennus-ja 
poisto-oikeudet. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti 
säännöllisin väliajoin. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on 
suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU komission hyväksymien 
mallisopimuslausekkeiden (https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html) sekä 
Googlen lisäsopimuslausekkeen (https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html) 
mukaisia toimenpiteitä.

TIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA
HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään pilvipalvelussa (180) päivää palvelun käytön
päättymisestä.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI Tietosuojaseloste on nähtävänä Oulaisten kaupungintalolla 
sekä internet-sivuilla osoitteessa http://www.oulainen.fi.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot
(henkilötietolaki 26 §). Rekisteröidyllä / alaikäisen huoltajalla on oikeus tutustua 
ja nähdä rekisteröityä koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. 
Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana 
toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla 
asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se 
tarkastetaan ennen tietojen antamista.

Tarkastuspyyntö osoitetaan sivistys- ja kulttuurijohtajalle, joka myös päättää 
asiasta.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa
(henkilötietolaki 27 §). Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan 
kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi 
tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa 
asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. http://www.tietosuoja.fi/

TIEDON KORJAAMINEN Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (henkilötietolaki 29 §).

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä 
varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen korjaamista. 
Korjauspyyntö osoitetaan sivistys- ja kulttuurijohtajalle, joka myös päättää 
asiasta.

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, joiden vuoksi 
vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. http://www.tietosuoja.fi/
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