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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietoja ammatillisen koulutuksen jörjestämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen
velvoitteeseen. Tietosuoja-asetus 6 artikla 1c, Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö ja ohjeistus:
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
Asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017
Opetushallituksen opetussuunnitelmien perusteet
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017
Arkistosäännön mukaan oppilaan opetukseen ja arviointiin liittyvät pysyvästi säilytettäväksi määrätyt asiakirjat säilytetään
manuaalisesti.
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä
Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden
palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Oulun kaupunki, Sivistys- ja
kulttuurilautakunta

PL 17, 90015 Oulun kaupunki
puh. 08-558410
kirjaamo@ouka.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Konservatorion rehtori Noora Tuomineni

044 703 9161
noora.tuominen@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
Tietosuojavastaavat

siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi
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Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

- Opiskelijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja Wilma käyttäjätunnus.
- Opiskelijan huoltajien nimi, yhteystiedot ja Wilma käyttäjätunnus.
- Opiskelijaa koskevat hakemukset, lisätietolomakkeet ja päätökset.
- Opiskelijan koulupaikkatiedot ja koulunkäyntihistoria.
- Opiskelijan oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat ja tiedot.
- Koulunkäyntiä ja opiskelua koskevat tiedot, opiskelijoiden arviointitiedot, opetus/toteutussuunnitelmaan liittyvät oppiaineet,
kurssit sekä kurssivalinnat ja suoritustiedot.
- Opiskelijan poissaoloihin liittyvät tiedot.
- Opiskelijan kurinpidolliset ja kasvatukselliset toimet.
- Opettajien henkilötiedot ja työmäärä- sekä palkkaustiedot.
- Henkilökunnan henkilötiedot.
- Erityisiä henkilötietoja koskevina tietoina käsitellään oppilaan terveyttä ja ruokarajoitteita koskevia tietoja ruokailun
järjestämiseksi (mm. allergiat).
- Säestysaikojen ja tilojen varaamineni sekä bändiopetuksen järjestäminen.
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti. Pysyvästi säilytettävät Kansallisarkiston päätös.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Hakijat-rekisteri ja Opintopolku.
Opiskelijoiden huoltajat ja opiskelijat ilmoittavat yhteystiedot ja muut opintoihin liittyvät tiedot. Oppilaitos ylläpitää opiskelijan
opintoihin ja oppimiseen liittyviä tietoja.

Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

KOSKI: "Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu" kerää kootusti opiskelijan opintosuoritukset,
opiskeluoikeudet yhteen palveluun. Tiedot kerätään suoraan opetuksenjärjestäjän oppilasrekisteristä (Laki valtakunnallisista opintoja tutkintorekistereistä 884/2017).
Koulutuksen- ja opetuksenjörjestäjällä on velvollisuus tallentaa tietovarantoon Laki valtakunnallisista opinto- ja
tutkintorekistereistä 884/2017 7-9 § mukaiset tiedot sekä henkilötiedot.
Oppimisympöristöt: Opetuksenjärjestäjämisessä käytetään eri palveluntuottajien sähköisiä oppimisympäristöjä. Sähköisiin
oppimisympäristöihin siirretään opiskelijan henkilötiedot. Opiskeliljan päättäessä opinnot Oulun kaupungin opetuksen järjestäjän
ylläpitämässä oppilaitoksessa tiedot poistetaan oppimisympäristöistä.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:
 tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 pyytää tietojesi oikaisemista
 vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle
 oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen
käsittely perustuu suostumukseen
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Postiosoite
Oulun kaupunki
Kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoite
Kansankatu 55 A
Oulu

Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Puhelin
vaihde 08 558 410

Sähköposti
kirjaamo@ouka.fi
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