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G SUITE FOR EDUCATION
KESKUSPUISTO.FI SÄHKÖPOSTIPALVELUN REKISTERISELOSTE
(HENKILÖTIETOLAKI 523/1999 10§)

1. Rekisterinpitäjä:
Invalidisäätiö sr / Keskuspuiston Ammattiopisto vastaa asiakkaan aineistoon sisältyvistä
henkilötiedoista ja kaikista niiden käsittelyyn liittyvistä velvoitteista Suomen henkilötietolain
tarkoittamana rekisterinpitäjänä.
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Invalidisäätiö sr / Keskuspuiston Ammattiopisto Y-tunnus: 0201375-3
TENHOLANTIE 10
00280 HELSINKI
Yhteyshenkilöt:
Juha Hallenberg juha.hallenberg@invalidisaatio.fi
Liisa Metsola liisa.metsola@keskuspuisto.fi
3. Rekisterin nimi
keskuspuisto.fi domainin alla oleva G Suite for Education viestintä ja kollaboraatiojärjestelmä.
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Sähköposti ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen ylläpito.
5. Rekisterin tietosisältö
Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja sukunimestä
sekä mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta.
Järjestelmässä on tallennettuna oppilaasta seuraavat tiedot:
Henkilötunnuksen salattu tiiviste, opiskelijatunnus, Etunimi, Toinen nimi, Kutsumanimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Vuosiryhmä, Vuosiryhmän kuvaus, Koulun nimi, Aineryhmät,
Rooli (oppilas/opettaja), Kunnan Y-tunnus, Luokkatieto
Lisäksi Google kerää loppukäyttäjiltä tietoja joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse syöttämään tietoon mm: Puhelinnumero, luottokorttinumeroita, 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. Säännönmukaiset tietolähteet
- organisaation pääkäyttäjän määrittelemät tietolähteet
● Primus oppilastietojärjestelmä
- käyttäjän itse syöttämät tiedot
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7. Tietojen luovutus
Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle paitsi voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää Eu:n ja Eta:n ulkopuolelle henkilötietolain 5. luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet.
Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla
26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelyn lisäsopimuslausekkeita:
Data Processing Amendment to G Suite Agreement
https://gsuite.google.com/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://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html
Lisäksi rekisterin suojauksessa noudatetaan tietosuojavaltuutetun kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta.
Rekisterillä on nimetyt pääkäyttäjät. Pääkäyttäjien pääsynhallinta henkilörekisteriin on toteutettu vahvan tunnistamisen menetelmiä hyödyntäen.
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