TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.2.2015

Nimi

Vantaan kaupunki, opetuslautakunta
Osoite

Asematie 6 A, 01300 Vantaa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09-83911 (vaihde)
Nimi
2
Tanninen
Yhteyshenki- Eila
Osoite
lö rekisteriä Asematie 6 A, 01300 Vantaa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
09-83911

3
Opiskeluhuoltorekisteri
Rekisterin
nimi
4
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon palveluiden
Henkilötieto- järjestäminen ja toteuttaminen.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Monialaisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa laadittavat opiskeluhuoltokertomukset sekä muut
siihen liittyvissä tehtävissä laaditut ja saadut yksittäistä opiskelijaa koskevat asiakirjat.

6
Opiskelija ja tämän huoltaja, opiskeluhuollon ammattihenkilöstö, oppilaitoksen henkilöstö,
Säännönmu- opiskelijarekisteri, monialaisen asiantuntijaryhmän osallistujat.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot luovutetaan opetuksen järjestäjälle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri sisältää salassa pidettävää tietoa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 22 §).
Rekisteritietoja säilytetään lukitussa tilassa, kunkin yksikön rekisteristä vastaavan virkamiehen
hallussa tai kaupunginarkistossa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä
kopiot maksuttomasti kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai
muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan
ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista.
Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee
perusteet kieltäytymiselle. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo
Asematie 7
01300 VANTAA
Päätöksentekijä:
Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen (suomenkielinen esiopetus)
Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo (suomenkielinen perusopetus)
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula Ylöstalo-Kuronen (suomenkielinen toisen asteen
koulutus)

Ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Berndt-Johan Lindström (ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus
ja lukiokoulutus)

11
Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
Oikeus vaatia tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava,
tiedon
poistettava tai täydennettävä.
korjaamista
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan.
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta
ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Oikaisupyyntö osoitetaan:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo
Asematie 7
01300 VANTAA
Päätöksentekijä:
Varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen (suomenkielinen esiopetus)
Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo (suomenkielinen perusopetus)
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula Ylöstalo-Kuronen (suomenkielinen toisen asteen
koulutus)
Ruotsinkielisen tulosalueen johtaja Berndt-Johan Lindström (ruotsinkielinen esiopetus, perusopetus
ja lukiokoulutus)
12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

