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SÄKYLÄN KUNTA   Tietosuojaseloste 
 
     Rekisterinpitäjän informointi  
     rekisteröidylle 

 
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus,  
  (2016/679), artiklat 13 ja 14 

 
  28.8.2020 
 
 
Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 
Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta (Hellewi) 

 
2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta 

tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään 

järjestelmään. 

Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta 

heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä palkantilauksia varten. 

Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta 

osallistujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat 

oikein.  

Jos osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa 

oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot 

laskun lähettämistä varten. 

Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. 

Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten 

edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten. 

 

3. Rekisterinpitäjä 
Säkylän kunta 

 

4. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Päivi Österman, sivistysjohtaja, Säkylän kansalaisopiston rehtori 

paivi.osterman@sakyla.fi, puh. 044 5170 008 

 

5. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
hallintopalvelusihteeri Sini Rekola 

sini.rekola@sakyla.fi, puh. 02 8328 446 

 

6. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 

☒ Ei 

☐ Kyllä 
Tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

  
7. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 
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A) 

☐ Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö 

☒ Lakisääteinen velvoite 

☒ Suostumus 

☐ Sopimuksen täytäntöönpano 
 
B) 

☒ Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri 

☐ Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
 
 

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus 
8. Rekisterissä olevat henkilötiedot 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 
Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset. 

Henkilötunnus opettajille pakollinen.  

Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten. 

Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus on pakollinen. 

Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen. 

Kotikunta tilastointia varten.  

Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista tiedottamista varten. 

Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten.  

Lisäksi opistoilla: 

Tutkinto tilastointia varten (OPH).  

Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).  

Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).  

Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH). 

 
9. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät (järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet): 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 

10. Rekisterissä on manuaalista (paperi)aineistoa 

☐ Ei  

☒ Kyllä 
 

11. Rekisterin tietolähteet 
Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään 

kirjautumisen yhteydessä.  

 

Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä. 

 
12. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille 

määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten 

vastaanottajat) käyttöoikeudet. 

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty 

käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
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Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet 

säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää 

käytetään, sijaitsevat valvotuissa tiloissa. 

 

Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti. 

 
13. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 

Tietojen säännönmukainen luovutus 

☐ Ei 

☒ Kyllä 
Minne: 
Säkylän kunnan vapaa-aikasihteeri ja hallintopalvelusihteeri 
 
Tietojen luovutuksen peruste: 
Uimakouluilmoittautumisten laskutus, vain kunnan sisäiseen käyttöön. 
 

14. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle (EU:n tai Euroopan 
talousalueen (ETA) ulkopuolelle 

☒ Ei 

☐ Kyllä 
 

15. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan Säkylän kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti 
 

16. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Säkylän kunnan kotisivuilta: 
www.sakyla.fi/tietosuoja sekä kunnan Kirjaamosta. 
 

http://www.sakyla.fi/tietosuoja

