Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

16.8.2015

Nimi (y-tunnus)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Osoite

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

(02) 620 3000
Nimi

2
Janne Santala (opiskelijat ja muut käyttäjät) ; Jari Lahti (SAMKin henkilöstö)
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

SAMK Moodle

4
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Henkilötietojen käsittelyn • Moodlen käyttäjien yksilöimiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
tarkoitus
• Moodlen edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen

• oppimisen ohjaukseen ja/tai opintosuoritusten arvosteluun Moodlessa
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:
• palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
• teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
• opiskelijoiden aktiivisuuden seurantaan
5
Rekisterin
tietosisältö

SAMK:n opiskelijat ja henkilökunta sekä Haka-kirjautumista käyttävät:
• henkilökohtainen käyttäjätunnus
• käyttäjän nimi
• käyttäjän sähköpostiosoite
• käyttäjän kotiorganisaatio (kampus, koulutusohjelma tai toimintayksikkö)
Muut käyttäjät:
• henkilökohtainen käyttäjätunnus
• käyttäjän nimi
• käyttäjän sähköpostiosoite
Lisäksi kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus tallentaa Moodleen oma profiilinsa (kuvaus,
valokuva, web-sivun osoite, pikaviestinohjelmien (Icq,Skype, AIM, YAHOO, MSN)
tunnukset, puhelinnumero,osoitetiedot).

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Moodleen tallennettava tietosisältö SAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden osalta poimitaan
SAMK:n identiteetinhallintajärjestelmästä ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Muiden
käyttäjien tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Haka-kirjautuminen: ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä käyttäjän käyttäjätunnus,
nimi, sähköpostiosoite, tieto käyttäjän kotiorganisaatiosta ja roolista siirretään käyttäjän
Haka-luottamusverkostoon kuuluvan kotiorganisaation tietojärjestelmistä automaattisesti
SAMKin järjestelmään.

TIETOSUOJAELOSTE
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoihin on pääsyoikeus:
Tietojen
säännönmu- · opintojakson sisällä opettajilla
kaiset luovu- · järjestelmän pääkäyttäjillä
tukset

Moodlen kautta voidaan lähettää opiskelijoiden suorituksia Urkund
plagiaatintunnistusjärjestelmään analysoitavaksi osana opintojakson arviointiprosessia.
Käyttäjän nimitiedot ovat palvelun muiden käyttäjien näkyvillä. Henkilötietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille.
8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta 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

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.
Moodleen ei ole pääsyä muilla kuin käyttäjätunnukset omaavilla henkilöillä ja mahdolliset
väärinkäytökset voidaan selvittää.
Moodle palvelin on suojatuissa SAMK:n tiloissa ja niillä oleviin tietoihin on pääsy vain
nimetyillä henkilöillä. Palvelimella olevat tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterin käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot.
Tarkistuspyynnöt Moodlen sisältämien tietojen osalta osoitetaan rekisteristä vastaavalle
henkilölle kirjallisesti.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Ota yhteys SAMKin Helpdeskiin (helpdesk@samk.fi), jos identiteetinhallinnasta
noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä. Palvelun sinulta itseltäsi keräämät
henkilötiedot oikaistaan ottamalla yhteys aiemmin mainittuun yhteyshenkilöön.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

-

Tulosta

