Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

29.5.2015

Nimi (y-tunnus)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Osoite

PL 520 (Tiedepuisto 3), 28601 PORI
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(02) 620 3000
Nimi

2
Jari Lahti (henkilökunta), Janne Santala (opiskelijat)
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Satakunnan ammattikorkeakoulu, PL 520 (Tiedepuisto 3), 28601 PORI
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

(02) 620 3000 (vaihde)
3
Rekisterin
nimi

Urkund plagiaatintunnistusjärjestelmä

4
Plagiaatintunnistusjärjestelmä vertailee opiskelijan lähettämää sähköisessä muodossa
Henkilötietojen käsittelyn olevaa kirjallista työtä internetissä oleviin julkaisuihin, tietokantoihin ja www-sivuihin.
tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Urkundin käyttäjien tunnistamiseen.
Palvelimen lokitiedostojen henkilötietoja käytetään yhdistämään opettaja oikeaan
analyysiin Urkundissa ja selvittämään mahdollisia teknisiä tai tukiongelmia ja tutkimaan
palvelun väärinkäyttöä

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Opettajasta tallentuu seuraavat tiedot Urkund-palveluun tunnuksen luonnin yhteydessä:
käyttäjätunnus, nimi, sähköpostiosoite ja Urkund-analyysiosoite.
Opiskelijasta tallentuu työn tarkastukseen lähetyksen yhteydessä sähköpostiosoite.
Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus rekisteröidä nimensä sähköpostiosoitteen
yhteyteen. Opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ tallentuu järjestelmään sisäiseen
vertailuaineistoon ja mikäli opiskelija antaa luvan, työ tallentuu myös julkiseen
vertailuaineistoon.Opiskelija antaa luvan työn tallentamiseen julkiseen vertailuaineistoon
hyväksymällä tallentamisen Urkundin lähettämän vahvistusviestin linkin kautta. Työstä
tallennetaan työn lähetysajankohta ja tarkastuksen analyysiraportti.
Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on osa opintosuorituksen arvostelua, eikä opiskelija
voi kieltää järjestelmän käyttämistä työnsä tarkastamiseen, jos haluaa työnsä
arvosteltavaksi. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan järjestelmässä arvioinnin yhteydessä.
Opettajalla ja ohjaajalla on oikeus nähdä opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ, sen
lähetysajankohta ja analyysiraportti. Kirjautumisoikeus järjestelmään katkeaa kun
Opettaja pyytääedustajan
opiskelijoita
lähettämään
tarkastettava työt opettajan ilmoittamaan Urkund
henkilökunnan
työsuhde
päättyy.
-analyysiosoitteeseen sähköpostitse tai Moodlen opintojakson aktiviteetteihin.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Sähköpostiviestit Urkund-järjestelmästä opettajalle, jonka sisältö on raportti opiskelijan
Tietojen
säännönmu- työn vastaaavuudesta erilaisiin vertailutietokantoihin sekä www-sivujen sisältöihin sekä
kaiset luovu- maininta pisimmästä yhtenäisestä lainauksesta, opiskelijan tarkastettavaksi lähettämä työ.
tukset

Analyysiraportti voi tulla myös suoraan Moodlen opintojakson aktiviteetteihin opettajan
nähtäville.
Opiskelijalle itselleen tieto tarkastuksen vastaavuusprosentista sähköpostitse tai suoraan
Moodleen.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikki Urkundin tiedot on suojattu palomuuritekniikalla ja käyttöoikeuksilla.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterin käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tarkistuspyynnöt Urkundin sisältämien tietojen osalta osoitetaan rekisteristä vastaavalle
henkilölle kirjallisesti.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Palveluun kerätyt henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys aiemmin mainittuun
yhteyshenkilöön.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Tulosta

