Personuppgiftslagen (523/1999) § 10 och § 24
Datum för upprättande: 10.8.2018
Bildningsnämnden 15.10.2018 § 98

Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Google Apps for Education
Registerbeskrivningens innehåll
1. Registrets namn
2. Registeransvarig
3. Registrets ansvarsperson
4. Kontaktperson i ärenden som rör registret
5. Rättslig grund för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter
6. Registrets innehåll
7. Regelmässiga informationskällor
8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
10. Principerna för skyddet av registret
11. Granskningsrätt
12. Rätt att kräva korrigering av uppgifterna
13. Förbudsrätt
14. Information till den registrerade
15. Registerförvaltning
1. Registrets namn
Tjänsten Google Apps for Education
2. Registeransvarig
Bildningsnämnden i Lappträsk kommun ansvarar som registeransvarig på det sätt som avses i Finlands
personuppgiftslag för de personuppgifter som finns i kundens material och för alla de förpliktelser som hör
samman med deras behandling.
3. Registrets ansvarsperson
E-postadress: fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi
Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi
4. Kontaktperson i ärenden som rör registret
Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi
Sinikka Mickos sinikka.mickos@lapinjarvi.fi
5. Rättslig grund för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Administration av användaruppgifterna för ett e-post- och samarbetssystem i anslutning till anordnande av
undervisning.
6. Registrets innehåll
I datasystemet lagras användarnamn som består av förnamn och efternamn samt första bokstaven i ett
eventuellt mellannamn.
I tjänsten kan på uppdrag av administratören lagras bl.a. titel, organisatioenns namn, kansliets placering,
arbetstagar-ID, webbplats, telefonnummer och adress som tilläggsuppgifter. Om eleven kan vid behov lagras
bl.a. klass och studiegrupper.

Dessutom samlar Google in uppgfter om slutanvändaren, vars inmatning grundar sig på de uppgifter
användaren själv har angett, bland annat: Telefonnummer, användarens foto, födelsetid, användarens
enhetsspecifika uppgifter (bland annat enhetens modell, operativsystemets version, individuell enhets-ID
samt använt mobilnät, inklusive mobiltelefonnummer). Google kan koppla enhets-ID eller telefonnummer till
ett Google-konto.
7. Regelmässiga informationskällor
Elevdatabasen Multi Primus
8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Användarnas uppgifter utlämnas inte till utomstående aktörer, med undantag för situationer enligt gällande
och förpliktande lag.
9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifterna kan översändas utaför EU och EES i enlighet med de avvikande grunder som anges i punkt 8 i 5
kap. § 23 i personuppgiftslagen.
10. Principerna för skyddet av registret
Vid skyddet av registret och tjänsten tillämpas åtgärder i enlighet med EU modellavtalsklausuler (Artikel
26(2) EU-direktiv 95/46/EG) och tilläggsavtalsklausuler för
informationsbehandling.
Data Processing Amendment to Google Apps Enterprise Agreement
https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/dpa_terms.html
Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Directive
95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third countries which
do not ensure an adequate level of data protection
https://www.google.com/intx/fi/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html
11. Granskningsrätt
Den registrerade har rätt att granska de uppgifter i personregistret som rör honom eller henne
(Personuppgiftslagen 26 §).
Den registrerade kan inlämna en begäran om granskningsrätt personligt eller skriftligt
till den person som ansvarar för att granskningsrätten förverkligas (Personuppgiftslagen 28 §). En minderårig
elevs granskningsrätt kan
användas av elevens officiella vårdnadshavare. En minderårig elev som har
fyllt femton år har parallell granskningsrätt med vårdnadshavaren. Den person som utnyttjar sin
granskningsrätt ska kunna bestyrka sin identitet på ett entydigt sätt.
Bildningsdirektören beslutar om förverkligandet av granskningsrätten. Uppgifterna utlämnas utan dröjsmål
och på begäran skriftligt.
Utnyttjandet av granskningsrätten är avgiftsritt en gång om året
(Personuppgiftslagen 28 § 2 mom.). Granskningsrätten kan förvägras endast i undantagsfall.
Om granskningsrätten undantagsvis förvägras ska ett skriftligt intyg över detta ges
(Personuppgiftslagen 28 §). I intyget ska nämnas skälen till att granskningsrätten har förvägrats. Den
registrerade har rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling på adressen:
Dataombudsmannens byrå, PB 315, 00181 Helsingfors. Dataombudsmannen kan beordra den
registeransvarige att förverkliga den registrerades granskningsrätt. Vid behov kontaktas direktören för
bildningsväsendet.

12. Rätt att kräva korrigering av uppgifterna
Den registeransvarige skall utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på
yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister
och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den
registeransvarige skall även förhindra att en sådan uppgift sprids, om uppgiften kan äventyra den
registrerades integritetsskydd eller hans rättigheter. (Personuppgiftslagen 29 §).
Den registrerade har rätt att kräva att uppgiften korrigeras.
13. Förbudsrätt
Information i registret utlämnas inte för direktmarknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar,
personmatriklar eller släktforskning (Personuppgiftslagen 30 §).
14. Information till den registrerade
Information om registret finns på kommunens webbplats.
15. Registerförvaltning
I enlighet med Lappträsk kommuns förvaltningsstadga (26 §) är bildningsnämnden
registeransvarig för utbildningsväsendets register. Bildningsnämndens uppgift som registeransvarig är att
fastställa ansvar och uppgifter som rör personregistret och behandlingen av perosnuppgifter med anknytning
till detta.
Nämndens uppgift är att fastställa vilka av dess tjänstemän i praktiken med anknytning till sina uppgifter
ansvarar för
beslutsrätten som rör registerföring och uppgifter som hör samman med detta.

