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1 Rekisterinpi-
täjä 

Invalidisäätiö sr 
Tenholantie 10 
00280 Helsinki 
Puh. (09) 47 481 
 

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä koske-
vissa asioissa 

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

3 Rekisterin nimi Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellus 

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

 

Oppilaitoksen toiminnan arviointiin ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kyselyjen 
toteuttaminen.  
 
Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta (L630/1998 24 §). 
Koulutuksen arvioinnin yhtenä tehtävänä on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen 
edellytysten parantaminen. Keskeisenä menetelmänä on palautteiden kerääminen 
opiskelijoilta, sidosryhmiltä ja henkilöstöltä.  
 
Lähtökohtaisesti kyselyissä ei käsitellä henkilötietoja, koska annettuja vastauksia ei 
voida yhdistää vastaajaan. Jos kyselyssä kysytään vastaajan nimi, siitä ilmoitetaan 
vastaajalle erikseen. Kyselyihin vastaaminen ja palautteiden antaminen on 
vapaaehtoista .  
 
Järjestelmää käytetään myös tlaisuuksiin ilmoittautumiseen.  

5 Rekisterin tie-
tosisältö 

 

Kyselypohjat (arvioinnit ja kyselyt) 
  
Ilmoittautumispohjat (nimi, yhteystiedot ja mahdolliset ruokarajoitteet)  
  
Vastaajien antamat vastaukset  
 

6 Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

 

Kyselyyn vastaavan henkilön itsensä antamat tiedot.  
 
Tilaisuuteen ilmoittautujan antamat tiedot. 

7 Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.  
Henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen kun ne kerättyt esim. tapahtuman 
ilmoittautuminen. Rekisteröidyltä pyydetään suostumus mikäli henkilötietoja 
käytetään suoramarkkinointiin tai muihn tarkoituksiin.  
 

8 Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 Rekisterin 
suojauksen peri-
aatteet 

 

A Manuaalinen aineisto 
Tunnistamattomia yhteenvetoja siirretään taulukkolaskentaohjelmaan ja kyselyjen 
tuloksista julkaistaan luettavassa muodossa oleva raportti  
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B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Kyselyjen vastaukset tallentuvat sähköisesti kyselyohjelman tietokantaan. Tuloksia 
voivat tarkastella työntekijät, joiden työntehtäviin se kuuluu, kyselyn laatija tai hänen 
valtuuttamansa henkilöt. Kyselypohja säilytetään ohjelmassa pitkäaikaisesti, mutta 
annetut vastaukset poistetaan pysyvästi, kun luettavassa muodossa oleva raportti on 
valmis, kuitenkin viimeistään 12 kk vastaamisesta. Raportoinnissa vastaajaryhmän 
koko tulee olla vähintään viisi vastaajaa. Tulosten käsittelijä on 
salassapitovelvollinen.  
 
Rekisterin suojauksessa noudatetaan tietosuojavaltuutetun kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta.  
Rekisterillä on nimetyt pääkäyttäjät. Pääkäyttäjien pääsynhallinta henkilörekisteriin on 
toteutettu vahvan tunnistamisen menetelmiä hyödyntäen. 
 
 

10 Säilytysajat  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen. Henkilötiedot arkis-
toidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti ja ne poistetaan, kun arkistointiaika on 
päättynyt. Lisätietoja säilytysajoista tietosuojavastaavalta 

 
10 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 vuodessa maksutta. 

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

11 Oikeus vaa-
tia tiedon korjaa-
mista 

 

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://inva-
lidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/  

 
12 Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät oi-
keudet 

 

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista rekisterin yhteyshenkilöltä.  
 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen kä-
sittelyssä 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 
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 

 


