Tietosuojaseloste
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti
yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa
yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen
tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018.
Oulun kaupunki siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan
järjestelmäintegraation avulla/tallentaa tiedot Vardaan käyttöliittymän avulla huhtikuusta 2019 alkaen.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Yhteisrekisterinpitäjinä:
1 Opetushallitus
Osoite: PL 380, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6
Sähköposti: kirjaamo(at)oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (keskus)
Rekisterinpitäjän edustaja: Kukka-Maaria Berg,
projektipäällikkö, tietohallinto, Opetushallitus
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
1 Opetushallitus:
Jyrki Tuohela, tietosuojavastaava, Opetushallitus
Osoite: PL 380, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6
Sähköposti: tietosuoja(at)oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (keskus)

2 Oulun kaupunki, Sivistys- ja
kulttuurilautakunta
Yhteystiedot: PL 27, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Torikatu 10, 3.krs
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Puhelin: 08 558 558 00
Rekisterinpitäjän edustaja:
Ulla Rissanen, Varhaiskasvatusjohtaja
2 Oulun kaupunki:
Tietosuojavastaava, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Osoite: PL 27, 90015 Oulun kaupunki
Sähköposti: siku.tietosuojavastaavat@ouka.fi
Puhelin: 08 558 558 00 (keskus)

Käsiteltävät henkilötiedot
Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät rekisteröidyn
henkilötiedot:
•
nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli,
äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.
Oulun kaupunki siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat henkilötiedot:
•
nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
•
toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa;
•
varhaiskasvatushakemuksen toimittamispäivämäärä;
•
varhaiskasvatuspäätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä;
•
varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot;
tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona;
•
varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.
Lasta koskevia tietoja säilytetään tietovarannossa viisi vuotta lapsen varhaiskasvatusoikeuden päättymisen
jälkeen. Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu,
säilytetään pysyvästi. Henkilötiedot, joiden säilytysaika on päättynyt, hävitetään tietovarannosta vuosittain.
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Tietojen siirrot ja luovutukset:
Vardaan tallennettuja henkilötietoja luovutetaan varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla
Kansaneläkelaitokselle toukokuusta 2019 lähtien.
Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista löytyvät osoitteesta:
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös tieteellisiä tai historiallisia tutkimuksia varten. Tietoja ei siirretä EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
Rekisteröidyn oikeudet
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
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.

