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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, teemu.mustonen@varkaus.fi
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

Qridi-tietojärjestelmä

Qridi-tietojärjestelmä on kouluille, kunnille, kaupungeille, seuroille ja organisaatioille
rakennettu arviointiohjelmisto. Rekisteröityjä tietoja käytetään Qridi-järjestelmässä.
Tietoihin yhdistyy opettajan/valmentajan tekemät tai käynnistämät arvioinnit oppilaan/
urheilijan oppimisen tueksi sekä opettamisen kehittämiseksi.
Arvioinneilla tarkoitetaan itse-, vertais-, ryhmä-, vanhempien- tai opettaja-arvioinneissa
syötettyjä tietoja.Lisäksi käytössä on muita opettajan opetuksessa hyödyntämiä
ominaisuuksia kuten oppimispäiväkirja tai erilaiset harjoitukset.

5
Rekisterin
tietosisältö

Oppilaan/urheilijan nimi
Opettajan/valmentajan tai muu henkilökuntaan kuuluvan henkilön nimi
Opettajan/valmentajan sähköposti
Opettajan/valmentajan ja oppilaan/urheilijan sisäinen tunniste
Lisätiedot, eivät pakollisia
Oppilaan/urheilijan sähköposti
Huoltajan/urheilijan sähköposti
Koulun/joukkueen nimi
Kunnan nimi
Luokka/joukkue ja opettaja/valmentaja
Opetusryhmätiedot
Oppilaalle/urheilijalle annetut arvioinnit oppilaalta itseltään, vertaisilta, opettajilta/
valmentajilta ja vanhemmilta.
Mahdolliset viestit eri osapuolien välillä
Oppilaan/urheilijan tai opettajan/valmentajan siirtämät kuvat järjestelmään.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Perustiedot saadaan koulun oppilastietorekisteristä. Koulun osoittama henkilö voi itse
syöttää oppilastiedot Qridi järjestelmään tai koulu on voinut antaasen tehtäväksi Qridi
yritykselle. Lisäksi tiedot tulevat opettajalta/valmentajalta tai muulta henkilökuntaan
kuuluvalta henkilöltä, huoltajalta ja oppilaalta.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

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
Kaikki rekisteritiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, jotka on suojattu
hyvän tietoturvakäytännön mukaisesti siten, että palvelimelle eivät pääse kuin
ennaltamäärätyt henkilöt, joiden työtehtävät edellyttävät palvelimelle pääsyä. Palvelimia
säilytetään lukituissa ja seurannan alaisissa tiloissa.
Henkilö- sekä oppilaitosten tiedot (oppilaitosten, luokkien, opettajien/valmentajien sekä
oppilaiden/urheilijoiden nimet ja sähköpostit) ovat tallennettu palvelimen tietokantaan
salattuna käyttäen symmetristä salausalgoritmia. Salausavain ei ole tallennettu
järjestelmään, vaan se muodostetaan tietyn algoritmin mukaan järjestelmästä löytyvistä
tiedoista, mikä tekee tietoon pääsyn entistä vaikeammaksi.
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10
Tarkastusoikeus

Oppilaalla/urheilijalla on tarkastusoikeus itseään koskevien tietojen osalta.
Alaikäisen oppilaan/urheilijan tietojen tarkastusoikeus on myös huoltajalla.
Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä omalle opettajalle/valmentajalle tarkastuspyyntö
henkilökohtaisesti, käymällä hänen luonaan taikka omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

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

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä tai
muuta suoramarkkinointia eikä markkina ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia tai
sukututkimusta varten.
Koulu/yhteisötilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa tai syöttää tarvittavat
henkilötiedot järjestelmään sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Koulu/yhteisötilaaja
vastaa näiden suostumusten hankinnasta ja toteutuksesta.
Järjestelmään ei saa tallettaa arkaluontointoista henkilötietoa
Asiakkaan lopettaessa palvelun käytön, henkilötiedot poistetaan järjestelmästä määräajan
kuluttua. QridiOy:n velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua
sopimuksen päättymisestä. Tiedot poistetaan tietokannasta QridiOy:n toimesta.
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