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KYSELYT
KESKUSPUISTON AMMATTIOPISTON KÄYTTÄMÄN WEBROPOL PALVELUN REKISTERISELOSTE
(HENKILÖTIETOLAKI 523/1999 10§ JA 24§)

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:
Liisa Metsola liisa.metsola@keskuspuisto.fi
3. Rekisterin nimi
Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellus
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Oppilaitoksen toiminnan arviointiin ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kyselyjen toteuttaminen.
Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta (L630/1998 24 §). Koulutuksen arvioinnin yhtenä tehtävänä on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Keskeisenä menetelmänä on palautteiden kerääminen opiskelijoilta, sidosryhmiltä ja henkilöstöltä.
Lähtökohtaisesti kyselyissä ei käsitellä henkilötietoja, koska annettuja vastauksia ei voida
yhdistää vastaajaan. Jos kyselyssä kysytään vastaajan nimi, siitä ilmoitetaan vastaajalle
erikseen. Kyselyihin vastaaminen ja palautteiden antaminen on vapaaehtoista.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen
5. Rekisterin tietosisältö
Kyselypohjat
Ilmoittautumispohjat
Vastaajien antamat vastaukset
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kyselyyn vastaavan henkilön itsensä antamat tiedot.
Tilaisuuteen ilmoittautujan antamat tiedot.
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7. Tietojen luovutus
Käyttäjien tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet.
Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Artikla
26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelyn lisäsopimuslausekkeita:
A. Manuaalinen aineisto
Tunnistamattomia yhteenvetoja siirretään taulukkolaskentaohjelmaan ja kyselyjen tuloksista
julkaistaan luettavassa muodossa oleva raportti.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Kyselyjen vastaukset tallentuvat sähköisesti kyselyohjelman tietokantaan. Tuloksia voivat
tarkastella työntekijät, joiden työntehtäviin se kuuluu, kyselyn laatija tai hänen valtuuttamansa henkilöt. Kyselypohja säilytetään ohjelmassa pitkäaikaisesti, mutta annetut vastaukset poistetaan pysyvästi, kun luettavassa muodossa oleva raportti on valmis, kuitenkin viimeistään 12 kk vastaamisesta. Raportoinnissa vastaajaryhmän koko tulee olla vähintään
viisi vastaajaa. Tulosten käsittelijä on salassapitovelvollinen.
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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