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TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 16.12.2016

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

1. Rekisterinpitäjä Nimi

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi, puh. 040-5724574

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi

Noora Tuominen

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)

Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi  p.040-5724426
noora.tuominen@kemi.fi

3. Rekisterin nimi Musi oppilashallinto

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/ rekisterin käyttötar-
koitus 

- asiakassuhteen hoitaminen
- oppilashallinnon ylläpito ja laskutus
- tilastointi
- viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä: tiedosto kuntalaskutusten liitteenä
- oppilaan matrikkeliote

5. Rekisterin tietosisältö - oppilaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin
- huoltajan nimi, osoite, puhelin
- oppilaan opiskelutiedot musiikkiopistossa
- opettajien henkilötiedot, työssäoloaika ja opetusaineet
- muun henkilökunnan yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietoläh-
teet

- oppilaiden ilmoittautumistiedot
- opettajien päiväkirjat
- tasosuorituspöytäkirjat
- konserttiohjelmat
- aikaisemmat musiikkiopinnot muissa oppilaitoksissa

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle

- oppilaille henkilökohtaiset opiskelutiedot paperitulosteena
- opettajille oppilaiden opiskelutiedot opintojen seuraamista varten 
paperitulosteena
- varsinaisten oppilaiden kuntakohtaiset oppilaslistat paperitulosteina liitteiksi 
kuntalaskutuksiin

8. Rekisterin suojauksen peri-
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aatteet A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
- musiikkiopiston lukittu toimisto Kemin kulttuurikeskuksessa
- jatkamisilmoitusten ja ilmoittautumiskaavakkeiden

    hävittäminen lukuvuoden päätyttyä silppurilla
- kaikki henkilö- ja opiskelutiedot ovat vain rekisteriasioita

    hoitavan henkilön, asianomaisen oppilaan, rehtorin ja  
    opettajan käytettävissä

 B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön val-
vonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

- ohjelmaan pääsee käsiksi vain salasanan avulla
- käyttöoikeus kolmella henkilöllä joista ylläpito-oikeus vain  

   yhdellä henkilöllä, joka käyttää ohjelmaa
- tiedot ovat Atk:lla lukitussa tilassa musiikkiopiston toimistossa, 
- varmuuskopiointi kaupungin Atk-osastolla

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoi-
hinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 
mainitulle vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tie-
don korjaamisen toteuttami-
nen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto 
voidaan oikaista oma-aloitteisesti. 

Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kir-
jallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaa-
timukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä 
asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramark-
kinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten (HetiL 30 §). 


