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Henkilörekisterin tiedot 

1. Rekisterin nimi 

G Suite for Education -käyttäjärekisteri 

 

2. Rekisterinpitäjä 

Pellon kunta / elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello, y-tunnus 0193729-2 

 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Petteri Pellikka, IT-asiantuntija 

Kunnantie 4, 95700 Pello 

puhelin 040 489 5038, petteri.pellikka@pello.fi 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Oikeusperuste: lakisääteinen velvoite ja rekisteröidyn suostumus 

Rekisterin tarkoituksena on:  

Sähköposti- ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen ylläpito. Perusopetuslain mukaisen 
opetuksen järjestäminen ja toteuttaminen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja 

sukunimestä. Palveluun voidaan pääkäyttäjän toimesta lisätietoina tallentaa mm: Titteli, 

organisaation nimi, “assistentin” tunnistetieto, “esimiehen” tunnistetiedot, osasto, 

toimiston sijainti, työntekijä tunniste, verkkosivu, puhelinnumerot, osoite jne. Oppilaista 

voidaan tarvittaessa tallentaa mm. luokka ja opiskeluryhmät. 

Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja, joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse 

syöttämään tietoon: puhelinnumero, käyttäjän valokuva, syntymäaika, käyttäjän 

laitekohtaiset tiedot (muun muassa laitteiston malli, käyttöjärjestelmän versio, 

yksilöllinen laitetunniste sekä käytetty mobiiliverkko, mukaan lukien 

matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai puhelinnumeron Google-tiliin. 

 

6. Henkilötietojen tietolähteet 

 perus- ja lukio-opetuksen oppilasrekisteri 

 rekisteröidyn itse syöttämät tiedot 

 

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät 

 G Suite for Education -järjestelmä 
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8. Tietojen säilytysajat 

 oppilaiden tietoja säilytetään opiskelusuhteen ajan 

 opettajien tietoja säilytetään työsuhteen ajan 

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla 26 (2) EU 
direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittely lisäsopimuslausekkeita. 

 

Data Processing Amendment to Google Apps Enterprise Agreement 

https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/dpa_terms.html 

 

Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26 (2) of Directive 95/46/EC 
for the transfer of personal data to processors established in third countries which do not ensure 
an adequate level of data protection 

https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html 

 

11. Tietojen tarkastusoikeus 

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja 
hänestä on tallennettu. Pellon kunta pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot kuukauden sisällä 
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: http://www.pello.fi/pellon-
kunta/tietosuoja/  

 

12. Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset 
henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus 
vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

Ohjeet pyyntöjen toimittamiseen tästä internet osoitteesta: http://www.pello.fi/pellon-
kunta/tietosuoja/  

 

13. Muu mahdolliset oikeudet 

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17) 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) 

Vastustamisoikeus (artikla 21) 
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Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77) 

 

14. Valvontaviranomainen 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

