
 
TIETOSUOJA 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden 
tietosuojalain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä 
sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. 
 
Tietojen käsittelyperuste 
Suurin osa Haapaveden Opiston palveluista perustuu lakisääteisten koulutuksenjärjestäjän velvoitteiden 
toteuttamiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Jos tietoja 
kerätään joitain muita tarkoituksia varten, joko koulutukseen tai muuhun toimintaan liittyen, se tapahtuu 
aina suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla 
on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa. 
 
Tietosuoja Haapaveden Opistolla  
Haapaveden Opistolla käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. 
Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan, eikä niitä luovuteta eteenpäin muihin kuin 
lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. 
 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostus- 
suunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti 
henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Rekistereihin sähköisesti tallennetut 
tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö.  
 
Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Käsittelemme aina tietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti 
noudattaen lainsäädännön vaatimuksia - aivan kuten tähänkin saakka. 
 
Tietosuojaselosteet ja rekisteröidyn oikeudet 
Haapaveden Opiston rekistereistä laaditut tietosuojaselosteet (rekisterinpitäjän informaatio 
rekisteröidylle) ja lisätietoa oikeuksistasi rekisteröitynä löydät alla olevien linkkien kautta. 
 
 

Tietosuojaselosteet: 
 
Opiskelijatietohallintajärjestelmän tietosuojaseloste 2019 

 
 
Evästeet: 
 
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. 
Evästeiden avulla voidaan seurata, mitä käyttäjät tekevät sivustolla. 
 
Haapaveden Opiston virallinen sivusto www.haapop.fi, ei käytä evästeitä . Sen sijaan 
www.opistoon.fi -sivustolla käytämme seurantatietojen keräämiseen Google Analytics -sovellusta 
ja sivuston ylläpitoon käytetyn julkaisujärjestelmän omaa seurantatyökalua. Kävijäseurannan 
avulla keräämme tilastotietoa esimerkiksi sivujen kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. 
Seuranta perustuu selaimen anonyymiin yksilöintiin. Kerätyt tiedot koskevat mm. istunnon kestoa, 
uusia ja palaavia käyttäjiä sekä sitä mistä lähteestä sivulle on saavuttu (hakukone, linkki, suora 
liikenne). 
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Keräämme evästeiden avulla seurantatietoja, jotta voimme kehittää palvelujamme vastaamaan 
paremmin käyttäjien tarpeita. Evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisen käyttäjän 
tunnistamiseen. 

 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 
 

Tietojen tarkastusoikeus 
Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä 
henkilötietoja hänestä on tallennettu. Haapaveden Opisto toimittaa rekisteröidyn 
pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen 
toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön 
vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

 
Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään 
useampia, voidaan kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuva 
kohtuullinen maksu. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos 
tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, Opisto voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet 
hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa 
tapauksessa Opisto osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. 

 
Oikeus tietojen oikaisemiseen  
Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on 
oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja 
virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan. 

 
Määräaika tietojen oikaisemiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö 
on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella 
kuukaudella. 

 
Oikeus tulla unohdetuksi 
Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan 
poistettua rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole 
niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista koulutuksenjärjestäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa 
noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen 
säilytysaikoja. 

 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn 
rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu 
tai täydennetty. 

 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
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Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan laillisen velvoitteen hoitamiseksi 
(KOSKI) 
 
 
 
Vastustamisoikeus 
Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin 
tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamista, koulutuksenjärjestäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on 
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. 

 
 
Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin 
mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä 
rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on 
oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

 
Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen 
käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei 
hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta. 

 
 

Oikaisu- ja tietopyyntölomakkeet saa lähettämällä pyynnön osoitteeseen 
opisto@haapop.fi  
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