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Nimi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Yhteystiedot

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola puh. 06-825 0000 info(at)kpedu.fi 
2. Yhteys-
henkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:

Jari Peitso puh. 044-7250 470, jari.peitso(at)kpedu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
O365 -pilvipalvelua käytetään KPEDUssa toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
järjestämisen tukena. O365 sisältää sähköisiä työvälineitä pilveen tallennettavan sisällön 
tuottamiseen. Henkilötietoja käytetään O365:n käyttöoikeuksien hallintaan ja käyttäjien 
välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen. 

Käsittelyn oikeusperuste:
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)
Käsittelyssä käytettävän henkilörekisterin nimi/nimet:
Microsoft Office 365 sähköinen pilvipalveluympäristö (O365)

Käsiteltävät henkilötiedot:
Henkilökunnan osalta O365 -palvelu sisältää palvelussuhdetiedoista nimen, nimikkeen, 
toimipaikan, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Opiskelijoista tallentuu nimi, 
puhelinnumero, opetusryhmä, toimipaikka ja sähköpostiosoite. Kaikki O365 -käyttäjät 
voivat itse antaa itsestään myös muita tietoja ja heihin liitetään tietoa ryhmistä, joihin he 
liittyvät. 

Henkilötietojen lähde:
Pääasiallinen tietolähde on Microsoftin AD/ Azure AD. Active Directoryyn tiedot siirtyvät 
PRIMUS opintohallintojärjestelmästä. Opintohallintjärjestelmästä on oma 
tietosuojaselosteensa. 

Henkilötietojen siirto:
Tietoja ei siirretä.

5. Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

6. Tietojen 
siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulko-
puolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto:
O365 –pilvipalveluun ei liity manuaalista aineiston käsittelyä. 

1. Rekisterin-
pitäjä

3. Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus

4. 
Käsiteltävät 
henkilö-
tiedot, 
niiden 
lähteet ja 
siirto

7. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet
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Sähköisesti käsiteltävä aineisto:
O365 -pilvipalveluun suuntautuva tai sieltä lähtevä viestiliikenne on kokonaan SSLsalattua. 
Kirjautuminen sallitaan vain palvelussuhteeseen tai opinto-oikeuteen liitetyllä 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. O365 on suojattu palvelu, joka on suunniteltu 
Microsoftin suojauselinkaaren periaatteiden mukaisesti. Lisätietoja tietoturvasta O365 -
ympäristössä saa Microsoftin sivulta: https://products.office.com/fi-fi/business/office-365-
trust-center-security 
Tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan arkistoviranomaisten kulloinkin 
voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

8. Rekiste-
röidyn 
oikeudet

Rekisteröidyn henkilökohtaiset oikeudet omiin tietoihin:
- Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja henkilötietoihin liittyvät 
käsittelytoimet sekä henkilötietojen luovutukset.
- Oikeus vaatia korjaamaan epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset 
henkilötiedot.
- Oikeus rajoittaa niiden henkilötietojen käsittelyä, johon rekisterinpitäjällä ei ole 
lainsäädännöllistä velvoitetta.
- Oikeus pyytää henkilötietojen poistoa rekisteristä, jos rekisterinpitäjällä ei ole tietojen 
käsittelyyn lainsäädännöllistä velvoitetta.
- Oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli oikeus henkilötietojen käsittelyyn 
on peräisin rekisteröidyn antamasta luvasta.
- Oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin.
- Oikeus siirtää henkilötiedot toisen rekisterinpitäjän rekisteriin, jos se teknisesti on 
mahdollista.

9. Tarkastus-
oikeuden 
käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 
tekemällä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. 
Asiakirja löytyy osoitteesta kpedu.fi/tietosuoja. Tarvittaessa tarkastusoikeutta voi toteuttaa 
käynnillä rekisterinpitäjän luona.
Tarkistusoikeuden käyttäjän henkilöllisuus varmistetaan.  Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä 
tarkastuspyynnöstä, mikäli ne toistuvat kohtuuttoman usein tai ovat perusteettomia.

10 Muut 
henkilö-
tietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet

Jos rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, on hänellä oikeus 
tehdä asiassa valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle.
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