REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

2.10.2017

Nimi

SASKY koulutuskuntayhtymä
Osoite

Ratakatu 36, 38210 Sastamala
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

03 521 21 (vaihde)
kirjaamo@sasky.fi
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Netland AppRunner

5
Rekisterin
tietosisältö

WWW-palvelin
WWW-palvelimen lokiin tallennetaan seuraavat tiedot

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

SASKY koulutuskuntayhtymän julkaisujärjestelmä kerää asiakkaiden liikennöintietoja ja
välttämättömät tiedot toimintaa varten järjestelmän ylläpitäjistä. Lomake-editorilla luoduilla
lomakkeilla voidaan tehdä vapaamuotoisia kyselyitä / ilmoittautumisia, joiden tiedot tallentuu
tietokantaan. Tiedot on manuaalisesti poistettava kannasta.

- IP-osoite
- (mahdollinen Basic Autentikoinnin tunnus)
- aikaleima
- pyydetty URL (ilman hostia)
- HTTP-pyynnön paluuarvo (onnistunut/vaatii autentikoinnin/kielletty/internal server error)
- asiakkaalle palautetun datan määrä tavuina
- Referrer eli sivu, jolta pyyntö tehtiin
- UserAgent eli useimmiten käyttöjärjestelmän ja selaimen nimi ja versio
Lokeja tallennetaan vuoden ajan.

Admin-liittymä https://www.sasky.fi/admin/ Liittymä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Ylläpitokäyttäjistä tallennetaan seuraavat pakolliset tiedot:
- Tila Käytössä / Pois käytöstä
- Sukunimi
- Etunimi
- Käyttäjätunnus
- Salasana
Ylläpitokäyttäjien tiedot ovat tallentuneena palvelimella olevaan tietokantaan kunnes se poistetaan.
Käyttäjän nimitiedot liitetään tietosisältöön kun he tallentavat tietoja järjestelmään.

Työntekijöiden tietojen tallentaminen

Työntekijöiden tietoja näytetään palvelussa useissa sovelluksissa ja listattuna
yhteystietosovelluksissa.

Sivustolla tapahtuva tiedonkeruu
Palvelussa tietoa voidaan kerätä lomake-editorilla jossa tiedot voidaan
tallentaa tietokantaan ja/tai lähettää sähköpostilla. Lomakkeilla
kerättävät tietosisällöt ja jatkokäsittelyn määrittää sivuston tuottaja
(SASKY). Jos tiedot tallennetaan tietokantaan niin ne säilyvät kunnes ne
manuaalisesti poistetaan.
Sivustolle on tallennettu seuraavat lomakkeet:
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=653
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8561;id=533
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=536
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=548
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8579;id=540
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=537
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=544
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=551
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=550
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=547
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=545
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=546
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=541
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8466;id=532
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=549
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=572
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8694;id=579
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8684;id=573
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8684;id=612
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9574;id=662
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9077;id=601
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9574;id=724
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8684;id=646
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8698;id=581
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8699;id=582
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9032;id=591
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9277;id=625
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8576;id=615
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8687;id=622
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9277;id=706
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8567;id=534
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9278;id=626
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9279;id=627
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9221;id=620
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=9033;id=585
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=8687;id=645
https://www.sasky.fi/sasky/lomake/show.tmpl?sivu_id=10112;id=720

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa ( www-sivujen päivitys).Työntekijöiden julkiset
yhteistiedot syötetään yhteystietosovelluksen avulla julkaisujärjestelmään ja ne ovat nähtävillä
sivustolla (Nimi, nimike, työpuhelin, toimipisteen tiedot ja sähköpostiosoite.)
Ilmoittautumis- / hakulomakkeilla pyydettävät tiedot antaa itse asiakas. Tietoja ei luovuteta
koulutuskuntayhtymän ulkopuolelle.
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Ei
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tulostetut ilmoittautumis- / hakulomakkeiden asiakastiedot säilytetään oppilaitoksien toimistossa.
Opiskelijavalinnan yhteydessä tiedot syötetään ja tallennetaan Primus oppilashallintojärjestelmään,
jonka jälkeen paperit tuhotaan (Document Security Prosec).
Nettisivuilla olevista hakulomakkeista opiskelijahaun osalta luovutaan, kun Opintopolku.fi -palvelun
kautta saadaan käyttöön jatkuvan haun lomake, viimeistään vuoden 2018 alussa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palvelun tietoliikenne on suojattu SSL-salauksella. Verkkopalvelun www.sasky.fi -palvelin sijaitsee
Frankfurtissa, eikä tietoja tallenneta EU:n ulkopuolelle. Tiedot varmennetaan Netland Oy:n
Sastamalan toimitilassa oleville palvelimille.

