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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Käsittelemme henkilötietoja taiteen perusopetuksen jörjestämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.
Tietosuojalain Tietosuoja-asetus 6. artikla 1c.
Opetuksen järjestäminen ja oppilaan opiskelun seuraaminen.
Oppilasarvioinnin toteuttaminen.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö.
Käyttäjäidentiteetin luominen opiskeluympäristöön.
Tilastotietojen tuottaminen opetuksen järjestäjän käyttöön. Tilastoinnissa tiedot käsitellään anonymisoituina.
Lakisääteisten tilastotietojen luovuttaminen valtion tiedonkeruuseen.
Lukukausimaksujen käsittely
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Toimintaa ohjaava pääasiallinen lainsäädäntö ja ohjeistus:
Laki taiteen perusopetuksesta ja Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet.
Oulun taidekoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.
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

rehtori Mia Lappalainen

mia.lappalainen@ouka.fi
p. 044 703 9213

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

www.ouka.fi
PK_403_1.0

Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme

- Oppilaan koko nimi, henkilötunnus
-Henkilötunnus ryhmään osallistujalta ja maksajalta pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten
-Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten pakollinen
-Puhelinnumero pakollinen akuutteja muutoksia ilmoitettaessa.
-Osoite pakollinen postitusta varten.
-Opintoja koskevat tiedot, oppilaiden arviointitiedot, oppilaan opetussuunnitelmaan liittyvät taideaineet
ryhmät, ryhmävalinnat ja suoritustiedot.
- Oppilaan läsnäolotiedot
- Opettajien ja muun henkilökunnan henkilötiedot ja työmäärä- sekä palkkaustiedot.
-Opettajien ja muun henkilökunnan toimittamat todistukset ja muut mahdolliset salassapidettävät asiakirjat. (Rikosrekisteriotteet ja
sairauslomatodistukset)
- Opiskelijan/huoltajan kirjalliseen lupaan perustuvien kuvien ja oppilastöiden sekä kuvatallenteiden käsittely.
-Erityisiä henkilötietoja koskevina tietoina käsitellään oppilaan etnistä alkuperää ja terveyttä koskevia tietoja (mm. allergiat).
-Kaikki ilmoittautuessa kysytyt tiedot pakollisia mm. tilastointia varten. (Opetushallitus)
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

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

Oppilaiden huoltajat päivittävät oppilaan yhteystiedot ja muut oppilaan taideopintoihin liittyvät tiedot sähköiseen
ilmoittautumisjärjestelmään. Koulu ylläpitää oppilaan opintoihin ja oppimiseen liittyviä tietoja tässä järjestelmässä.
Satunnaisesti tietoja voidaan kerätä manuaalisesti.
Henkilöstön ja sijaisten tiedot saadaan henkilöltä itseltään.
Sosiaaliviranomaiselta mikäli asiakas hakeutuu opintoihin sosiaaliviranomaisen kautta.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa.
Lupaan perustuva tietojen siirto tarvittaessa toiseen oppilaitokseen.
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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