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1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
PL 70 (Tulliportinkatu 3), 80101 Joensuu
p. 013 244 200 (vaihde)

2. Rekisterin
vastuuhenkilö
3. Rekisterin
yhteyshenkilöt

Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
Opiskelijahallinnon asiantuntija Sirpa Utriainen, p. 050-502 0385
Opiskelijatietojärjestelmän asiantuntija Pasi Ollikainen, p. 050-577 7305
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@riveria.fi

4. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
5. Rekisterin nimi
6. 5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus/
rekisterin käyttötarkoitus
6. Rekisterin tietosisältö

9. Säännönmukaiset
tietolähteet
10. Tietojen luovutukset ja
siirrot

Tietosuojavastaava Aija Karvinen, p. 050-311 5821,
tietosuojavastaava@riveria.fi
Hakijarekisteri
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian hakijarekisteriä
käytetään opiskelijaksi hakeutumisessa ja opiskelijavalinnassa.
Rekisteri sisältää Riveriaan opiskelemaan hakeneista seuraavat tiedot:
- nimi ja yhteystiedot
- koulutustausta
- työkokemus
- ruoka-aineallergiat
- hakijan ilmoittamana sora-lainsäädännön vaatimat tiedot
aiemmista opiskeluoikeuden menetyksistä
- laskutusosoite
- oppisopimukseen hakijoiden osalta lisäksi seuraavat tiedot:
o nuorimman lapsen syntymävuosi
o tilinumero
o kouluttavan yrityksen tiedot
- Kesäyliopistoon ja kansanopistoon hakijoiden osalta myös:
o hakijan ammattinimike
o opiskelun tavoite
Opetushallituksen ylläpitämä Opintopolku-tietojärjestelmä.
Hakijan ja hänen huoltajansa toimittamat tai tallentamat tiedot.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään opiskelemaan valituista
henkilöistä oppilaitoksen sisällä automaattisesti:





opiskelijarekisteriin
taloushallinnon asiakasrekisteriin ateriakorvausoikeuden todentamista
varten, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvien ateria- ja muiden
korvausten ja stipendien maksamista varten (nimi, henkilötunnus),
sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausten ja
opintososiaalisten etuuksien maksua varten.
Tietohallinnon AD-käyttäjätietokantaan käyttäjätunnusten ja
salasanojen luontia varten (opiskelijan nimi, opiskelijanumero,
henkilötunnus, yksikkö, tutkinto) sekä Office365 -palveluun
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Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
11. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

A. Tietojärjestelmät:
Primus | Wilma
Tietojen suojauksen periaatteet:
Rekisteritietojen käyttämiseen ovat oikeutettuja vain valintapäätösten
käsittelyyn osallistuvat. Rekisterin ja sinne tallennettujen tietojen
sähköinen käsittely edellyttää järjestelmään kirjautumista henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Käyttöoikeus järjestelmään on vain
erikseen määrätyillä Riverian työntekijöillä. Mahdollista manuaalista
aineistoa säilytetään lukituissa työhuoneissa.
Rekisterinpitämiseen käytettyjen tietojärjestelmien hallinnassa
noudatetaan Riverian tietoturvasuunnitelmaa ja –ohjeita. Tietotekniset
laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Teknisesti
tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät on suojattu ja varmuuskopioitu.
B. Manuaalinen ja sähköinen aineisto, asiakirjat
Rekisterin salassa pidettävät tiedot sekä säilytysajat ja –paikat on
määritelty Riverian arkistonmuodostussuunnitelmassa.
Ei-valittujen hakijoiden tiedot säilytetään 1 vuoden ajan.
Valittujen opiskelijoiden hakutiedot säilytetään opiskeluajan.

12. Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 1522 mukaan:
-tietojen tarkastusoikeus
-tietojen korjaaminen
-tietojen käsittelyn rajoittaminen
-tietojen siirto-oikeus
-vastustamisoikeus
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on
tietosuojavastaava. Yhteystiedot ovat selosteen ensimmäisellä sivulla.

