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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Sivistystoimi

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sivistysjohtaja Timo Tuunainen
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Teemu Mustonen
Yhteystiedot

Varkauden kaupunki / kirjaamo
PL 208 78201 Varkaus

varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Muut yhteystiedot
Tietosuojavastaava Marja Kosunen, marja.kosunen@varkaus.fi
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Koulukuljetusten rekisteri

Henkilötietoja käsitellään vain koulukuljetusten järjestämiseksi. Sansia Oy käyttää
Intoit Oy:n Movit-kuljetustenhallintajärjestelmää. Intoit Oy on suomalainen yritys, joka
toimii fyysisesti Helsingissä, yritys kehittää ja ylläpitää Movitkuljetustenhallintajärjestelmää ja tarjoaa sitä asiakkailleen SaaS-palveluna.

Kuljetusoppilaan nimi, osoite, huoltajan nimi ja puhelinnumero, kuljetukseen liittyvät
erityistarpeet esim. pyörätuoli.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kuljetusoppilaaseen liittyvät tiedot saadaan oppilaan kotikunnan perusopetuksen
henkilörekisteristä.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Kuljetusta varten tarvittavat välttämättömät tiedot (kuljetusoppilaan nimi, haku-osoite,
kohde-osoite ja tieto jos kuljetusoppilaan kuljettamisessa on jotain erityistä esim.
pyörätuoli) luovutetaan kuljetusoppilaan kuljetusta hoitavalle autoilijalle/liikennöitsijälle
Movit-kuljetustenhallintajärjestelmän kautta. Henkilötietoja ei luovuteta Sansia Oy:n
lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU-tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Paperista aineistoa ei ole.

9 b) Sähköinen aineisto
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan Sansia Oy:n
tietoturvasäännöstöä ja -ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on
suojattu mm. palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Kaikki Sansian työntekijät antavat vaitiolositoumuksen ja käyttävät käsittelemiään
henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti. He ovat sitoutuneet
tiedon luottamukselliseen käsittelyyn. Koulutamme henkilökuntamme ja arvioimme
tietosuojamme tasoa säännöllisesti. Henkilötietoja käsittelevät vain Sansia Oy:n
määrittelemät henkilöt sekä toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet
osapuolet.
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10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Lisäksi rekisteröidyllä
on
- tietojen tarkastusoikeus
- tietojen korjaaminen ja poistaminen
- tietojen käsittelyn rajoittaminen
- tietojen siirto-oikeus
- vastustamisoikeus

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Opettaja/valmentaja tai rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivästystä omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisteritiedon käsittelyn tarkoituksen kannalta
aiheettoman, virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota
rekisteröity ei itse voi muokata.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon poistamista.

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Omien tietojen saanti ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Ohjeet tietopyynnön laatimiseen
löytyvät täältä www.tietosuoja.fi.
Tietopyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Yhteystiedot selosteen
alussa
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