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Rekisterinpitaja

Peruskansan Sivistysliitto ry
Y-tunnus 25966657-3
Osoite: Iso-Roobertinkatu 4, 00120 HELSINKI
Sahkoposti: posti@pekasus.fi
Verkkosivut: www.pekasus.fi

Rekisterin pitamisen suorittaa Peruskansan Sivistysliitto ry opettajien tyo-
suhdetietoja ja kirjanpitoa koskevan manuaalisen luettelon osalta ja muiden
rekisterien pitamisen suorittaa Peruskansan Sivistysliitto ry:n yllapitama
Opintokeskus Pekasus, joka on vapaasta sivistystyosta annetun lain
mukainen opintokeskus.

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Osoite:

Sahkoposti:

Rekisterien nimet

Opintokeskus Pekasus
Iso-Roobertinkatu 4, 00120 HELSINKI
posti@pekasus.fi

Opettajaluettelot

a)

b)

Opiskelijaluettelot

a)

b)

Manuaalinen luettelo opettajista tyosuhdetietoja
ja kirjanpitoa varten.

ATK-luettelo opettajista Opintokeskus Pekasuksen
verkkosivulla.

ATK-luettelo Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen
ilmoittautuneista opiskelijoista Opintokeskus Peka-
suksen verkkosivulla.

Manuaalinen luettelo Opintokeskus Pekauksen koulu-
tukseen osallistuneista opiskelijoista.



c) Manuaalinen tai sisainen ATK-luettelona oleva
opiskelijarekisteri opiskelijoista, jotka suorittavat
jotain opintokokonaisuutta, joilla on opintomaksu
maksettavana seka opiskelijoista, joiden opinnois-
ta annetaan todistus.

Opintokeskus Pekasuksessa ei pideta yleista aakkosellisessa tai muussa
vastaavassa muodossa olevaa opintorekisteria opintokeskuksen opiske-
lijoista.

4. Henkilotietojen kasittelyn tarkoitus ja sailyttaminen

Opettajaluettelot

a)

b)

Opiskelijaluettelot

a)

b)

Opettajista olevan manuaalisen luettelon tarkoitus
on opettajien tyosuhdetietojen yllapitaminen, palkan-
maksu, palkkakirjanpito, viranomaisille vaadittavien
tietojen antaminen seka tyotodistusten ym. tyosuh-
detta koskevien laissa saadettyjen tietojen anta-
minen.

Opintokeskus Pekasuksen verkkosivulla opettajista
olevan ATK-luettelon tarkoituksena on aktiivisessa
opetustyossa olevien opettajien opintotilaisuuksista
ja opetusaiheista ilmoittaminen. Verkkosivun hallinta
tapahtuu omilla kayttajatunnuksilla ja salasanoilla.

Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen ilmoittautu-
neiden opiskelijoiden luettelon tarkoituksena on
saada tiedot ja osallistujaluettelo opintotilaisuuksiin
tulevista opiskelijoista ja heidan lukumaarastaan,
opintotilaisuuksien jarjestely seka opintotilaisuuksien
opiskelijailmoittautumisten vastaanotto ja kasittely.

Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen osallistunei-
den opiskelijoiden manuaalisen luettelon tarkoitukse-
na on Opetus-ja kulttuuriministeriolle, Opetushallituk-
selle ja Tilastokeskukselle lakiin tai viranomaismaa-
rayksiin perustuvien selvitysten ja tietojen toimittami-
nen, tietojen oikeellisuuden varmentaminen ja opinto-
seteliavustukseen tai muihin avustuksiin oikeutettujen
opiskelijoiden toteaminen.



c)

Rekisterien tietosisalto

Opettajaluettelot

a)

b)

Opiskelijaluettelot

a)

Opiskelijan suostumuksella manuaalisen luettelon
tietoja voidaan kayttaa Opintokeskus Pekasuksen
opintotilaisuuksien ja muiden opintoihin liittyvien
asioiden tiedottamiseen. Manuaalisen luettelon
tietoja ei kayteta opintokeskuksen ulkopuoliseen
kaupalliseen markkinointiin.

Manuaalisena tai sisaisena ATK-luettelona olevan
opiskelijarekisterin tarkoituksena on opintosuoritus-
ten rekisterb'inti ja yhteydenpito opintokokonaisuutta
suorittavien opiskelijoiden osalta, opintomaksujen
laskutus seka opinnoista annettavien todistusten
mukaisten opintosuoritusten rekisterointi.

Opettajista olevaan manuaalisen luettelon tietosisaltb:

Opettajan etunimet ja sukunimi, henkilb-
tunnus, kotipaikka ja osoite.
Opettajan suorittamat opinnot opettajan
kelpoisuusvaatimusten toteamiseksi.
Tybsuhteen alkamis- ja paattymispaiva.
Opetusala.

Opintokeskuksen verkkosivulla opettajista olevan
ATK-luettelon tietosisalto:

Opettajan etunimi ja sukunimi.
Opiskelijan yhteydenottoa varten oleva
opettajan tybsahkbpostiosoite.
Opetusala.

Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen ilmoittautu-
neiden opiskelijoiden ATK-luettelon tietosisalto:

Opiskelijan etunimi ja sukunimi.
Opiskelijan osoite tai sahkbpostiosoite
johon yhteydenotto opiskelijaan voi
tapahtua.



b) Opintokeskus Pekasukseen koulutukseen osallistu-
neiden opiskelijoiden manuaalisen luettelon tieto-
sisalto:

Opiskelijan etunimi ja sukunimi.
Opiskelijan syntymaaika ilman henkilo-
tunnuksen loppuosaa.
Postiosoite tai sahkopostiosoite.
Onko opiskelija ollut aikaisemmin Opinto-
keskus Pekasuksen koulutuksessa.
Opiskelijan lasnaolotiedot opintotilaisuu-
dessa.

c) Opintokeskus Pekasuksen manuaalisena tai sisa'i-
sena ATK-luettelona oleva opiskelijarekisteri:

Opiskelijan etunimi ja sukunimi.
Opiskelijan opintosuoritukset.
Opiskelijalta laskutettavat opintomaksut.

6. Saannonmukaiset tietolahteet

Opettajia koskevat rekisterit muodostuvat opettajan ilmoittamien tietojen
perusteella tai kirjanpito-ja verotusasiakirjojen perusteella.

Opiskelijoita koskevat rekisterit muodostuvat seuraavasti:

Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen ilmoittautu-
neiden opiskelijoiden luettelon tiedot muodostuvat
opiskelijan ilmoittamien tietojen perusteella.

Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen osallistunei-
den opiskelijoiden luettelon tiedot kerataan opintotilai-
suudessa kirjallisella opiskelijaluettelolla, johon opis-
kelija ilmoittaa pyydetyt tiedot. Opiskelija vahvistaa
tiedot allekirjoituksellaan. Opettaja kirjaa luetteloon
opiskelijan lasnaolotiedot. Opiskelijaluettelon tiedot
kerataan opintotilaisuuskohtaisesti.

Jos opiskelija ei anna opiskelijaluettelotietoja, hanella
ei ole oikeutta osallistua Opintokeskus Pekasuksen
kysymyksessa olevaan opintotilaisuuteen.

Opintokeskus Pekasuksen manuaalisena tai sisaise-
na ATK-luettelona olevan opiskelijarekisterin tiedot



muodostuvat opettajan ja opiskelijan ilmoittamien
tietojen perusteella.

7. Tietojen tarkastaminen.

Jokaisella on lain mukainen oikeus tarkastaa itseaan koskevat Peruskansan
Sivistysliitto ry:n tai Opintokeskus Pekasuksen keraamat tiedot.

Jokaisella on lain mukainen oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeet-
toman tai vanhentuneen henkilotiedon korjaamista tai poistamista.

8. Tietojen siirto

Peruskansan Sivistysliitto ry tai Opintokeskus Pekasus eivat luovuta rekiste-
reissa olevia henkilotietoja ulkopuolisille henkilb'ille tai yhteisbille.

Opetus- ja kulttuuriministeriolle, Opetushallitukselle ja Tilastokeskukselle
luovutettavat tiedot ovat rekistereista kerattyja suoritteita osoittavia tilasto-
tietoja, jotka eivat sisalla henkilotietoja.

Opetus- ja kulttuuriministerib, Opetushallitus seka muut viranomaiset ovat
lain ja toimivaltansa puitteissa oikeutettuja tutustumaan rekistereissa oleviin
henkilbtietoihin mahdollisten tarkastusten ym. yhteydessa.

Rekisterien tietoja ei siirreta Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talous-
alueen ulkopuolelle eika tietoja luovuteta sivullisille.

9. Rekisteroidyn informointi

Rekisteriseloste on nahtavilla Opintokeskus Pekasuksen verkkosivulla
www.pekasus.fi.

Rekisteriselostetta on saatavilla myos Opintokeskus Pekasuksen opinto-
tilaisuuksissa.

10. Rekisterien suojauksen periaatteet

Opiskelijoiden henkilbtietojen kasittely perustuu opiskelijan suostumukseen
ja Peruskansan Sivistysliitto ry:lle tai Opintokeskus Pekasukselle laista tullei-
siin raportointi-ja selvitysvelvoitteisiin.

Verkkolomakkeet sijaitsevat opintokeskuksen verkkosivuilla osoitteessa
www.pekasus.fi, jonka yhteys ja ka'yttb on https-suojattu.

Peruskansan Sivistysliitto ry ja Opintokeskus Pekasus sailyttavat vain opetus-
toimintansa ja muun toimintansa seka tietojen kayttbtarkoituksen kannalta
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tarpeellisia tietoja, joiden kasittelylle on lailliset edellytykset.

Manuaalisten rekisterien aineisto sisaltaa opettajien osalta henkilotunnuksen
mutta opiskelijoiden osalta rekisterit eivat sisalla henkilotunnuksen loppuosaa.
Manuaalisten rekisterien aineisto on vain Peruskansan Sivistysliitto ry:n
henkiloston kaytbssa, jossa niita kaytetaan ja arkistoidaan asianmukaisesti
lukituissa tiloissa, joissa aineistoa saa kayttaa vain erikseen ta'han oikeutetut
ennalta nimetyt henkilot.

ATK-perusteiset rekisterit sijaitsevat ulkopuolisella ja salasanasuojatulla
palvelimella ja niiden kayttb edellyttaa Opintokeskus Pekasuksen kayttajilta
salasanasuojattuja kayttajaoikeuksia. Tietoja kasitellaan tietokannoissa,
jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisilla keinoilla suojattuja.
Verkkosivuilla ja muissa palveluissa tiedot on suojattu SSL-suojatulla yh-
teydella ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin paasevat kasiksi vain erikseen ta'han
oikeutetut ennalta nimetyt henkilot.

11. Tietojen poistaminen tai havittaminen.

Koulutuksen tai opetuksen toteuttamisen jalkeen kayttotarkoitukseensa
tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden
kasittelylle ei enaa muutoin ole perustetta, poistetaan henkilbtietojen
osalta tai havitetaan tietoturvallisesti.

Rekistereissa olevat tiedot poistetaan seuraavasti:

Opettajaluettelot

a) Opettajista olevan manuaalisen tiedon luettelon tiedot poiste-
taan opettajan tyosuhteen paatyttya lukuunottamatta opettajan
nimea seka tyosuhteen kestoa ja luonnetta, joiden osalta tiedot
sailytetaan pysyvasti.

b) Opintokeskus Pekasuksen verkkosivulla opettajista olevan
ATK-luettelon tiedot poistetaan kun opettaja ei ole enaa aktiivi-
sessa opetustyossa opintokeskuksessa tai ei ole enaa Perus-
kansan Sivistysliitto ry:n palveluksessa. Ulkopuolisten koulut-
tajien tiedot poistetaan sen jalkeen kun se opintotilaisuus on
pidetty, jossa kyseinen henkilo on ollut kouluttajana.

Opiskelijaluettelot

a) Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen ilmoittautuneiden
opiskelijoiden luettelon tiedot poistetaan sen jalkeen, kun
kyseinen opintotilaisuus on pidetty.



b) Opintokeskus Pekasuksen koulutukseen osallistuneiden opis-
kelijoiden manuaalisen luettelon tiedot sailytetaan valtionosuuk-
sia, avustuksia ja tilastointia koskevien lakien ja saadosten
edellyttama sailytysaika, joka vahintaan on mahdollisten tarkas-
tusten ja takaisinperinnan mukainen aika seka mahdollisten
oikeudellisten kasittelyjen ja toimenpiteiden mukainen aika.
Edella mainittujen aikojen jalkeen opiskelijatiedot poistetaan
luettelosta.

c) Manuaalisen tai sisaisen ATK-luettelona olevan opiskelija-
rekisterin tiedot opiskelijasta poistetaan kun opintokokonai-
suus on suoritettu ja siita on annettu todistus, kun opinto-
maksu on maksettu tai yksittaisesta opintosuorituksesta on
annettu todistus. Annetuista todistuksista jaljennbs sailyte-
taan pysyvasti mahdollisten opiskelijan pyytamien todistus-
jaljennoksien antamista varten.

Kirjanpitoaineisto sailytetaan kirjanpitolainsaadannon vaatimalla tavalla
myos siihen sisaltyvien henkilotietojen osalta.

12. Tietosuojavastaava

Peruskansan Sivistysliitto ry:lla on tietosuojavastaava, jonka valitsee
yhdistyksen hallitus.


