TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Joopas-konsortio

Rekisterinpitäjä
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CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, PL 405, 02101 ESPOO

Kristiina Uolia

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa

PL 405, 02101 Espoo
050 5769524 kristiina.uolia@csc.fi

asioissa
3

Puro - suoritusten hakupalvelu

Rekisterin
nimi
4
Henkilötieto-

Opiskelija hakee Virta-tietovarannosta omat suoritustietonsa Virrassa määritellyllä tavalla eli joko
henkilötunnuksen tai kansallisen oppijaid:n avulla. Suoritus pystytään yhdistämään opiskelijaan
jommankumman tiedon kautta.

jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Palvelun käyttäjistä talletetaan tunnistetieto (eduPersonPrimaryName) palvelun sisäistä
tunnistautumista varten; nimi-, organisaatio- ja opiskelijanumerotiedot korkeakoulukohtaista
luokittelua varten; sekä henkilötunnus ja/tai kansallinen oppijanumero Virta-tietovarannon hakua
varten.
Palvelun kautta korkeakouluille hyväksiluettavista lähetetyistä opintosuorituksista talletetaan tieto
lähettäneestä käyttäjästä; tieto organisaatiosta, jolle suoritus on lähetetty; sekä avain, jonka
avulla palvelu voi hakea suorituksen Virta-tietovarannosta. Suorituksen selkokielisiä tietoja
(esim. opintosuorituksen nimi tai päivämäärä) ei talleteta rekisteriin.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Suoritustietoja luetaan Virta-tietovarastosta. Opiskelijan tunnistetiedot luetaan Hakatunnistaumisesta. Varataan mahdollisuus lisätä jatkossa Vetuma-tunnistautuminen
erityisesti vanhoja opiskelijoita varten.

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
sään-

2

Opiskelija voi valtuuttaa kotiyliopistonsa poimimaan Virrasta ne suoritustiedot, joihin hän antaa
luvan. Luovutuksen tarkoituksena on viedä ne omaan kotiyliopistoon hyväksiluettavaksi.
Tiedonluovutus tapahtuu aina vain opiskelijan käynnistämänä. Kotiyliopistot kuuluvat Joopaskonsortioon.

nönmukaiset
luovutukset
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Opiskelija päättää omien tietojensa siirrosta. Puro-palvelun avulla siirto voidaan tehdä vain
Tietojen siirto kotimaisiin korkeakouluihin ja vain Joopas-konsortion jäsenyliopistoihin.
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Manuaalista aineistoa syntyy vain selaimessa näkyviä tietoja tulostettaessa. Opiskelija
vastaa omien suoritustietojensa tulostamisesta ja tulosteen käytöstä. Yliopiston virkailijat
vastaavat heille osoitettujen suoritustietojen tulostamisesta hyväksilukuprosessin
vaatimusten mukaisesti, kunkin yliopiston käyttösääntöjen ja työsopimusten puitteissa.

Tiedot talletetaan salasanasuojattuun mysql-tietokantaan. Puro-palvelun kantaan
tallennetaan vain suoritustietojen haun kannalta välttämättömät tiedot. Itse suoritustiedot
sijaitsevat Virta-tietovarannossa. Opiskelija voi poistaa suorituksiinsa liittyvät tunnistetiedot
Puron tietokannasta sen jälkeen kun virkailija on poiminut suoritukset hyväksilukuun.

10
Tarkastusoikeus
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Puron kautta opiskelija voi tarkistaa omat suoritustietonsa kansallisesta Virtatietovarannosta. Puro-palveluun jää opiskelijalle tieto hyväksiluettavaksi viedyistä
suorituksista.
Opiskelija voi halutessaan pyytää Joopas-konsortion palveluosoitteesta Puro-palveluun
liittyviä tietojaan.

Jos virheellinen tieto on suoritustiedossa, korjauspyyntö tulee osoittaa suorituksen
Oikeus vaatia myöntäneelle korkeakoululle.
Jos virheellinen tieto on opiskelijan henkilötiedoissa, korjauspyyntö tulee osoittaa oman
tiedon
korkeakoulun it-tukeen tai haka-yhteyshenkilölle.
korjaamista Jos virhe liittyy hyväksilukuprosessiin, korjauspyyntö tulee osoittaa oman korkeakoulun
opintohallintoon.
Jos virhe liittyy Puro-palvelun kykyyn välittää tietoa luotettavasti, korjauspyyntö osoitetaan
palvelun tukiosoitteeseen.
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Henkilötietoja tallennetaan vain Virta-tietovarannon minimivaatimusten mukaisesti.
Muut henkilö- Henkilötiedot luetaan Haka-luottamusverkoston mukaisesta tunnistautumisesta. Opiskelija
saa käyttösäännöissä tiedon hyväksilukuprosessin vaatimista tiedoista ja voi sen
tietojen käsit- mukaisesti joko hyväksyä tai kieltäytyä suoritustietojensa luovuttamisesta.
telyyn liittyvät oikeudet

