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Rekisteriseloste ja tietosuoja
Miten tietojasi käsitellään Peda.net palvelussa?
Tietojen kerääminen
Peda.netin sovellusten käyttöönoton yhteydessä henkilöiltä kerätään tietoja, jotka
sisältävät mm. sähköpostiosoitteita, nimi- ja osoitetietoja ja puhelinnumeroita.
Käyttäjä syöttää itse tiedot Peda.net palveluun rekisteröidyttäessä. Pakollisia tietoja
rekisteröidyttäessä on
Tietojen käyttö
Kerättyjen tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on Peda.net palvelun toteuttaminen.
Kerättyjä tietoja käytetään Peda.net palvelun toteuttamiseen liittyviin asioihin,
tiedottamiseen sekä yhteydenottoihin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tiedotukset
koskevat esimerkiksi sovellusten muutoksia tai muita käyttöön vaikuttavia asioita.
Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa salakirjoitetussa
tietokannassa.
Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolle tai
kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:
- Viranomaisille esim. rikostutkinnan yhteydessä
- Peda.net kouluverkon nimeämille kouluttajille tai koulutuksen järjestäjille voidaan
antaa väliaikainen ja rajattu pääsy koulutuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Cookies/Evästeet
Sisäänkirjautumisten hallintaan ja muutamien muiden käytönaikaisten asetusten
ylläpitämiseen käytetään ns. sessio-cookieita (eivät tallennu, vaan ovat voimassa
kunnes selain suljetaan).
Käyttäjä voi itse pyytää pitkäaikaista sisäänkirjautumista, jolloin hänen selaimelleen
asetetaan pitkäaikainen cookie (tallentuu selaimeen).
Tilastojen keruu
Peda.netin sovellusten käytöstä kerätään www-palvelimen lokitietoihin pohjautuvia
tilastoja. Nämä tilastot ovat ainoastaan palveluiden käyttöasteen seurantaan, eikä
niihin tallennu käyttäjätietoja.
Sovellusten lokitiedot
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Peda.netin sovellukset sisältävät käytön seurantaan liittyviä lokeja, jotka ovat
sovellusten vastuuhenkilöiden käytössä. Nämä lokitiedot sisältävät tietoja sovelluksen
käytöstä viimeisen 30 vuorokauden ajalta.

Henkilörekisterilain ( 471/87 ) 10§:n mukainen
REKISTERISELOSTE
1. Rekisterin pitäjä:
Peda.net kouluverkko
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Osoite:
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Tero Pelkonen (tero.pelkonen@peda.net)
3. Rekisterin nimi:
Peda.net kouluverkon käyttäjä- ja asiakasrekisteri
4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus:
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Peda.net palvelun toteuttamiseen, jäsenyysasioiden
hoitamiseen, sovellusten kehittämiseen liittyvään tiedottamiseen sekä yhteydenpitoon
käyttäjien ja kehittäjien välillä.
5. Rekisterin sisältämät tiedot:
Henkilöiden osalta:
Etunimi,
Sukunimi,
Sähköpostiosoite,
Osoite (ei pakollinen),
Puhelinnumero (ei pakollinen)
Syntymäpäivä (ei pakollinen)
Organisaatioiden osalta:
Yhteyshenkilön nimi,
Sähköpostiosoite,
Tiedot laskutuksen toteuttamiseksi
6. Tietojen kerääminen
Yksittäisiä henkilöitä koskien, kaikki rekisteriin tallennettava tieto kerätään henkilöltä
itseltään rekisteröidyttäessä Peda.net palvelun käyttäjäksi.
7. Tietojen luovuttaminen ja rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolle tai
kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuunottamatta:
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- Viranomaisille esim. rikostutkinnan yhteydessä
- Peda.net kouluverkon nimeämille kouluttajille tai koulutuksen järjestäjille voidaan
antaa väliaikainen ja rajattu pääsy koulutuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.
Käyttäjä- tai asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja
ainoastaan ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve käsitellä kyseisiä tietoja.
Tiedot ovat tallennettu käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuihin tietokantoihin,
joiden sisältämä tieto on lisäksi suojattu salakirjoittamalla.
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