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1 
Rekisterinpitäjä 

 
Lapin yliopisto 
 
 
PL 122, 96101 Rovaniemi 
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi 
Puh. 016 341 341 
 
Y-tunnus 0292800-5 
 
Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma -hanke 
 

2a 
Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 
Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma -hankkeen vastuullinen johtaja: 
Dekaani Satu Miettinen 
Taiteiden tiedekunta, Lapin yliopisto 
satu.miettinen@ulapland.fi 
 

2b 
Yhteyshenkilöt 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Lapin yliopisto, Koordinaattori Marko Mehtälä, eOppimispalvelut, puh. 040 721 
4253, eoppimispalvelut@luc.fi 
 

2c 
Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

 
Lakimies Hannu Mikkola 
Hallintoyksikkö 
hmikkola@ulapland.fi 
 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Johdatus palvelumuotoiluun MOOC -verkkokurssin henkilötietorekisteri 
 
  

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus / 
rekisterin 
käyttötarkoitus 
 

 
Kurssin suorittajien henkilötietoja käytetään kurssille kirjautumista sekä 
suoritusten seurantaa varten.  
 
 

5 
Rekisterin pitämisen 
peruste 

 
Yliopiston oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu yleistä etua 
koskevaan tehtävään tai julkisen vallan käyttämiseen (artikla 6.1 e) 
 
Pääasialliset säädökset 
• yliopistolaki 558/2009 ja sen nojalla annetut asetukset 
• yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset 
säädökset 
• laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 
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6 
Rekisterin 
tietosisältö 
 

 
Rekisteröidyn etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, kurssia varten luotu 
salasana. 
 
 
 

7 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Henkilörekisterin tiedot kerätään verkkopohjaisella lomakkeella kurssille 
rekisteröitymisen yhteydessä 

8 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

9 
Rekisteriä käyttävät 
tietojärjestelmät 

 
Rekisterin tiedot tallennetaan Lapin yliopiston pilvipalveluun, joka on suojattu 
salasanalla ja palomuurilla.  
 
 

10 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

11 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 
 

 
Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän 
käyttöoikeutta. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. Organisaation sisällä rekisterin 
käyttöoikeudet on vain riskienhallintatyökalun pääkäyttäjillä, jotka ovat 
vaitiolovelvollisia. 
 
Fyysinen suojaus noudattaa yliopiston tietoturvasäännöksiä. Järjestelmän 
palvelimet sijaitsevat Suomessa. Sovelluksen ja palvelimen välinen yhteys on 
suojattu. 
 

12 
Tietojen säilytysaika 

 
Henkilötietorekisterin tietojen säilytysaika on hankepäätöksen mukaisesti 10 
vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä 
(31.7.2022), jonka jälkeen tiedot hävitetään. 
 

13 
Rekisteröidyn 
oikeudet 
 

 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. 
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on 
tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen kohdassa 2c. 

 


