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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda toimii varhaiskasvatuksen tietovarantona. Vardaa ylläpidetään osana erilaisista
Opetushallituksen ylläpitämistä rekistereistä ja tietovarannoista koostuvaa rekisterikokonaisuutta. Varhaiskasvatuksen
tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. Vardan tarkoituksena on:
1. Mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön
itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi.
2. Turvata laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa.
3. Edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa.
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)

Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia Vardaan tallennettuja tietoja. Vardaan
tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.
Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat pääsevät tarkastelemaan rekisterin sisältämiä henkilötietoja
Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme
käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Opetushallitus

PL 380, 00531 Helsinki

Oulun kaupungin
Sivistys- ja kulttuurilautakunta

PL 17, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Opetushallitus:
Kukka-Maaria Berg, projektipäällikkö,
tietohallinto

029 533 1000 (keskus)

Oulun kaupunki:
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

PL 17, 90015 Oulun kaupunki
puh. 044 703 5302
miia.kemppi@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Opetushallitus:
Jyrki Tuohela, tietosuojavastaava

PL 380, 00531 Helsinki
puh. 029 533 1000 (keskus)
tietosuoja@oph.fi

Oulun kaupunki:
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden
tietosuojavastaava

PL 17, 90015 Oulun kaupunki
puh. 08 558 558 00 (vaihde)
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

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 varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista:
•

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

Oulun kaupunki siirtää/tallentaa Vardaan seuraavat huoltajaa koskevat henkilötiedot:
•

nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

•

varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo

•

varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen perhekoko

•

maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Lasta ja lapsen huoltajia 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.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot siirretään Vardaan Oulun kaupunkin varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmästä sekä Opetushallituksen
ylläpitämästä oppijanumerorekisteristä.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Vardaan tallennettuja henkilötietoja luovutetaan varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla Kansaneläkelaitokselle
toukokuusta 2019 lähtien.
Viranomaiset, joille luovutetaan henkilötietoja varhaiskasvatustietojen luovutuspalvelun avulla:
•

Kansaneläkelaitos (arvio 9/2019 lähtien)

Ajantasaiset tiedot säännönmukaisista luovutuksensaajista löytyvät osoitteesta:
https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatuksen+tietovaranto
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös tieteellisiä tai historiallisia tutkimuksia varten.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
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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.
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