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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 

Active Directory 
Henkilötietojen käsittely   

Tietosuojalaki (1050/2018) 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR 

1. REKISTERIN PITÄJÄ Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ 
KOSKEVISSA ASIOISSA 

Yhteyshenkilö: 

Rekisterinpitäjä: Mikko Mäkinen 

Sähköpostiosoite: mikko.makinen@raseko.fi 

 

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen 

Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)40 7161 312  

3. REKISTERIN NIMI Tietoverkon käyttäjähakemisto 

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN 
TARKOITUS 

 Yksilöity tunnistautuminen tietoverkon kautta tarjottaviin 
resursseihin.  Hakemistoon talletetaan käyttäjien ja laitteiden tietoja. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista: 

- etunimi 

- sukunimi 

- käyttäjätunnus 

- kuvaus 

- puhelinnumero 

- sähköpostiosoite 

- salasana 

- tunnuksen voimassaolo 

- kustannuspaikka 

- postitusryhmätieto 

- käyttöoikeusryhmätieto 

- työhuoneen sijainti 

- postiosoite 

- tehtävänimike 

- esimiestiedot 

- toimintayksikkö 

6. HENKILÖTIETOJEN 
SÄILYTYSAIKA 

Tietoja säilytetään työsuhteen ja/tai opintojen keston ajan. 

Yhtymähallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet toimikauden ajan. 

http://www.raseko.fi/
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7. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

Opiskelijahallintorekisteri Primus sekä, esimiesten tekemät 
käyttövaltuushakemukset. Käyttövaltuushakemuksista oma 
tietosuojaseloste. 

Yhtymähallituksen jäsenten omat ilmoitukset sähköpostiosoitteista. 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Käyttäjätunnusten tietoja siirretään seuraaviin RASEKON käyttämiin 
järjestelmiin: 

- Office365 (opiskelijat+henkilökunta) 

- Adobe (opiskelijat +henkilökunta) 

- Webropol* (opiskelijat+henkilökunta) 

- ESMI (opiskelijoiden kulunvalvonta) 

- SafeQ -turvatulostus (opiskelijat+henkilökunta) 

- IMS toimintajärjestelmä (henkilökunta) 

 

* Tiedonsiirto vasta ensimmäisen kirjautumisen yhteydesssä 

 

Webmail ja Outlook sähköposti: työntekijöiden sähköpostiosoitteet,. 
Työn kannalta tarvittavat sähköpostiryhmät sisäiseen käyttöön. 

Office 365 Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet 

Yhtymähallituksen sähköpostiosoitteet: hallituksen jäsenten itse 
ilmoittamat sähköpostiosoitteet. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI 
ETA:n ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

 

10.  EVÄSTEET Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita 
verkkosivulla www.raseko.fi.  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi 
hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, 
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankal-taisia 
teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme 
tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät 
käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai 
poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat 
verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa 
vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
file://rasekofileshare.raseko.fi/hallinto/tietosuojadirektiivi/Rekisteriselosteet/Uudella%20pohjalla/www.raseko.fi
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11. REKISTERIN 
SUOJAUSPERIAATE 

Tietoa käyttäjätunnushakemuksista ja käyttäjähakemistoa ei 
säilytetä manuaalisessa muodossa. 

Käyttövaltuushakemuksista erillinen tietosuojaseloste. 

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot on suojattu 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin tietoturvallisesti ja niihin on pääsy 
ainoastaan Tietotekniikkapalveluiden henkilökunnalla. 

Ohjelmiston ylläpitäjän erikseen nimetyillä työntekijöillä on pääsy 
ohjelmaan Rasekon yhteydenoton vuoksi esim. ohjelmistovirheet ja 
päivitykset. Ohjelmiston toimittajan kanssa tehdyssä sopimuksessa 
on salassapitoa koskevat ehdot. 

12. TARKASTUSOIKEUS JA 
OIKEUS VAATIA TIEDON 
KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. 

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä 
selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 
www.raseko.fi. 

Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www. 
raseko.fi. 
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