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1 Rekisterinpitä-
jä 

Invalidisäätiö sr 
Tenholantie 10 
00281 Helsinki 
Puh. (09) 47 481 
 

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä kos-
kevissa asioissa 

Tietosuojavastaava 
Pia Haarala 
Tenholantie 10 
00280 Helsinki 
Puh. 040 670 0018 
pia.haarala@invalidisaatio.fi  
tietosuoja@invalidisaatio.fi  
 

3 Rekisterin nimi G Suite for Education on viestintä- ja kollaboraatiojärjestelmä ja sähköinen työskente-
ly-ympäristö.  

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

 

Rekisterin tarkoituksena sähköposti ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen yllä-
pito. G Suite sisältää sähköisiä työvälineitä ja käyttäjien tuottamaa sisältöä.  
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ar-
tiklaan 6.1(c), jossa henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. Invalidisäätiö järjestää koulutuksia sille annetun lakisää-
teisen koulutustehtävän perusteella (laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja  
G Suite for Education järjestelmää käytetään ammatillisen koulutuksen lain mukaisen 
opetuksen järjestämiseen. 
 

5 Rekisterin 
tietosisältö 

 

Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja suku 
nimestä sekä mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta.  

Järjestelmässä on tallennettuna opiskelijoista seuraavat tiedot:  

• Henkilötunnuksen salattu tiiviste 
• Opiskelijatunnus  
• Etunimi, toinen nimi, kutsumanimi ja sukunimi 
• Sähköpostiosoite  
• Vuosiryhmä 
• Oppilaitoksen nimi  
• Aineryhmät 
• Rooli (oppilas/opettaja),  

Lisäksi Google kerää käyttäjistä henkilötietoja sekä laitekohtaisia palvelun käyttötieto-
ja.  

6 Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

 

Organisaation pääkäyttäjän määrittelemät tietolähteet: Visman Primus opiskelijahal-
lintojärjestelmä  

Käyttäjän itsensä syöttämät tiedot.  
 

7 Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Käyttäjien tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.  

8 Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 5. 
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ulkopuolelle 
 

luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.  
 

9 Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

 

A Manuaalinen aineisto 
Ei kirjallista aineistoa. 

 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Ar-
tikla 26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelyn lisä-
sopimuslausekkeita:  

Data Processing Amendment to G Suite Agreement 
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html  

Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Di-
rective 95/46/EC for the transfer of pers 

onal data to processors established in thir d countries which do not ensure an ade-
quate level of data protection  

https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html  

Lisäksi rekisterin suojauksessa noudatetaan tietosuojavaltuutetun kulloinkin voimas-
sa olevaa ohjeistusta.  

Rekisterillä on nimetyt pääkäyttäjät. Pääkäyttäjien pääsynhallinta henkilörekisteriin on 
toteutettu vahvan tunnistamisen menetelmiä hyödyntäen.  
 

10 Säilytysajat Henkilötietoja säilytetään pilvipalvelussa (180) päivää palvelun käytön päättymisestä  
 

11 Tarkastusoi-
keus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän 
on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuksen voi 
tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta. 

 
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteys-
henkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.  
 

 
12 Oikeus vaa-
tia tiedon kor-
jaamista 

 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vieheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat 
virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.  
  
Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella 
rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  

 
13 Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät 
oikeudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen 
käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).  
Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle 
 
Tietosuojavaltuutettu  
PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700 
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Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/  
 
 
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta 
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.  
 
 
  

 


