Tietosuojaseloste (tietosuoja-asetus)
Seloste käsittelytoimista
Puro-palvelun avulla korkeakouluopiskelija voi siirtää aiemmin suorittamansa
korkeakouluopinnon hyväksyttäväksi kotikorkeakouluunsa. Tässä tarkoituksessa opiskelija pitää
ensin tunnistaa Puro-palvelussa. Puro-palvelu tarvitsee opiskelijan henkilötunnuksen, jotta se voi
hakea opiskelijan suoritukset valtakunnallisesta Virta-suoritustietovarannosta. Opiskelija valitsee
suorituslistauksesta hyväksiluettavan opinnon ja valtuuttaa kotikorkeakoulunsa virkailijan
noutamaan suorituksen Virrasta hyväksilukua varten.
Korkeakoulut käyttävät Puro-palvelua lisäksi JOO-opintojen laskutustietojen kokoamiseen.
Korkeakoulut pääsevät käsiksi vain Virta-tietovarantoon itse kirjaamiinsa suorituksiin.

Käsittelyperuste
Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään
ja sen toteuttamiseen.
Suoritusten siirrettävyys perustuu korkeakoulujen keskinäisiin sopimuksiin.

Yhteystiedot
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, admin@joopas.fi

• Henkilötietoryhmät
Tunnistautumista varten talletetaan seuraavat tiedot:
•
•

Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio
Opiskelijasta opiskelijanumero, henkilötunnus

Suoritusten siirtoa varten talletetaan lisäksi seuraavat tiedot:
•
•

Suorituksen nimi, kieli, laajuus, arvosana, suorituksen päivämäärä, myöntävä
organisaatio, suorituksen avaintieto
Opiskelijan mahdollisesti itse kirjaama yksikkötieto (esim. laitos, tiedekunta)

Hyväksilukuprosessissa talletetaan seuraavat tiedot:
•

Kohdeyliopisto, opintojakso, opintojakson koodi, laajuus, myöntöaika,
voimassaoloaika, käsittelijän nimi

Lokitiedot
•

käyttäjästä kirjataan lokitietoihin käyttäjätunnus, kirjautumisajankohta sekä
katsottujen suoritusten tunnistetiedot

Tietojen alkuperä, jos ei rekisteröidyltä itseltään

Korkeakoulun käyttäjähallinta käyttäjätietojen osalta, korkeakoulun
opintotietojärjestelmä suoritustietojen osalta, Joopas-hakujärjestelmä puoltotietojen
osalta.

Henkilötietojen säilytysaika
Opiskelijan haka-tunnistetietoja (käyttäjätunnus, henkilötunnus, nimitiedot ja
sähköposti sekä opiskelijanumero) säilytetään tällä hetkellä pysyvästi. Henkilötunnukset
on salattu. Käyttäjätunnukset, joiden kirjautumisesta on kulunut 30 vrk poistetaan
palvelusta. Jos poistettavalla käyttäjällä on Purossa hyväksymättömiä suorituksia, niin
ne poistetaan samalla.
Hyväksiluettavaksi lähetettyjä suoritustietoja säilytetään Purossa kahden viikon ajan.
Opiskelija voi halutessaan poistaa tiedot milloin tahansa.

Mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Opiskelijanumero ja nimi näkyvät Purossa kotikorkeakoulun nimetyille virkailijoille
silloin, kun opiskelija on valtuuttanut hyväksilukemisen. Samoin näkyvät opiskelijan
valitseman suorituksen suoritustiedot: nimi, kieli, laajuus, arvosana, suorituksen
päivämäärä ja myöntävä organisaatio. Lisäksi virkailija saa näkyville opiskelijalle
mahdollisesti aiemmin annetut puoltotiedot kyseiseen korkeakouluun. Laskutusraportin
suoritustiedot näkyvät laskuttavan korkeakoulun ja laskun vastaanottavan korkeakoulun
nimetyille virkailijoille.
Palvelun nimetyt ylläpitäjät näkevät kirjautuneiden käyttäjien nimen,
käyttäjätunnuksen ja kotiorganisaation sekä opiskelijoiden tekemät siirtotoimet
käyttäjätunnuksen, suorituksen nimen, yksikkötiedon ja suoritusavaimen osalta.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille tai muuhun käyttöön.

Tietojen julkisuus tai salassapito
Korkeakoulun opiskelijatietorekisterin tiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain (JulkL 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan
nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16
§:n ja henkilötietolain (523/1999) edellytysten mukaisesti. Rekisteriin ei tallenneta
salassapidettäviä eikä arkaluontoisia tietoja.
Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien
henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu
SSL-tekniikalla.
Käyttäjä saa nähtäville järjestelmässä olevat omat tietonsa lähettämällä pyynnön
järjestelmän pääkäyttäjälle.

Muut informoitavat tiedot
•

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.
o

Haka-kirjautumisen yhteydessä sinusta luovutettavat tiedot näet
kirjautumalla palveluun: https://rr.funet.fi/attribute-test Näitä tietoja

ylläpitää oma kotikorkeakoulusi. Saat poistettua omat käyttäjätietosi
Purosta osoittamalla pyynnön osoitteeseen admin@joopas.fi
o

Puro-hakupalveluun talletetut opiskelijan suoritukset ovat nähtävissä opiskelijan
käyttöliittymän Lähetetyt suoritukset-osiossa, josta ne voi myös poistaa.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä
vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin
tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.
• Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
• Tieteen tietotekniikan keskuksen tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse:
security@csc.fi
• Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan toteutussuunnitelmassa
•

