
  
TIETOSUOJASELOSTE PedaNet 

Tämä on Muuramen kunnan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 

artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 7.6.2018. Viimeisin muutos 7.6.2018. 

1. Rekisterinpitäjä 

Muuramen kunta, Virastotie 8, 40950 MUURAME  

 

Henkilötietojen käsittelijä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, Y-tunnus 0245894-7 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt 

Pasi Heikkilä, pasi.heikkila@edu.muurame.fi 

Tietosuojavastaava: Johanna Nuija, 014-659660, johanna.nuija@muurame.fi 

3. Rekisterin nimi 

Muuramen kunnan Peda.net sähköinen työskentely-ympäristö (Peda.net) 

Rekisteriseloste: PedaNet 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Peda.net on sähköinen työskentely-ympäristö, jota käytetään perusopetuslain 628/1998 mukaisen 

opetuksen järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien 

väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan. 

Henkilötietoja käytetään: 

1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa 

2. Käyttöoikeuksien hallintaan 

3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen 

4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Tietosisältö 

1. Käyttäjän nimi (oppilas, opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja) 

2. Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot 

Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan organisaation Peda.net 

sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä. 

 



  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 

siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 

turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 

toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 

kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten HetiL 30 §. Rekisterinpitäjä voi pyytää 

tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 

EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Asiakas voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle. 

Yksilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Organisaatiolla voi edelleen olla oikeus käsitellä 

henkilötietoja, mikäli niiden käsittely on välttämätöntä sitä tarkoitusta ajatellen, miksi ne alun perin 

luovutettiin organisaation käyttöön, ja mikäli organisaatiolla on laillinen perusta käsitellä niitä. 

 

 

 

 

 

 

 



  
Rekisteröidyn kielto-oikeus sekä unohdetuksi tuleminen  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.   

Asiakas voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesta tai puhelimitse rekisteriä 

hoitavalle henkilölle.  

Yksilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. Organisaatiolla voi edelleen olla oikeus käsitellä 

henkilötietoja, mikäli niiden käsittely on välttämätöntä sitä tarkoitusta ajatellen miksi ne alun perin 

luovutettiin organisaation käyttöön, ja mikäli organisaatiolla on laillinen perusta käsitellä niitä.  

Rekisteröidyn tarkastusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot.  Tarkastusoikeus toteutetaan 

viivytyksettä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.   

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.  

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla 

tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan 

ennen tietojen antamista. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja 

pyynnöstä saada kopiot niistä. 

Tiedon korjaaminen  

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös 

estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 

hänen oikeuksiaan.   

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle 

annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia 

tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto. PL 315, 00181 

HELSINKI.  

Rekisterin säilytys, arkistointi ja hävittäminen  

Tarkemmat tiedot arkistonmuodostussuunnitelmassa 

 

Päivitetty 

31.10.2019 

 

 


