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Rekisterin pitäjä

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Puh. 020 7621 390
www.humak.fi
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@humak.fi

Rekisterinpitäjän
vastuuhenkilö

Päivi Marjanen, Humak, Koulutusjohtaja
Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö toimii Virpi järjestelmän
omistajana.

Henkilötiedon käsittelijän
yhteystiedot

Scott Alexander
Humak / Tietohallinto, IT-asiantuntija
support@humak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
(rekisteriasioista vastaava)

Merja Kylmäkoski, Humak, Yliopettaja
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa antaa rekisteristä tarkempia
tietoja rekisteröidylle ja rekisteröity voi osoittaa hänelle
esimerkiksi virheoikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä
koskevat pyynnöt.

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietohallintopäällikkö, Ari Savander

Rekisterin nimi

Virpin rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Virpi-järjestelmä on kehitetty mahdollistamaan opinnäytetyön
ajasta ja paikasta riippumaton opinnäytetyön esittely.
Järjestelmällä opiskelija tekee max 3 minuuttia pitkän
videoesittelyn opinnäytetyöstään. Video on opiskelijan valinnan
mukaan joko yksityinen, jolloin sen näkevät vain opiskelija itse
ja työn ohjaaja sekä muut mahdolliset opiskelijan määrittelevät
henkilöt, tai julkinen, jolloin se on vapaasti katsottavissa kahden
vuoden ajan. Opiskelija voi myös halutessaan lähettää linkin
videoonsa ammatillisille kontakteilleen, jakaa omaa linkkiään
sosiaalisessa mediassa (esim. Linkedin) tai linkittää videonsa
työpaikkahakemukseensa. Rekisterin sisältämiä tietoja ei
käytetä muuhun tarkoitukseen.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterin pitäminen perustuu ammattikorkeakoulua
koskevaan lainsäädäntöön sekä rekisterinpitäjän
oikeutettuun etuun. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden
jatkuvaa valmistumista ja tietoa valmistuneista
opinnäytetöistä.
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Rekisterin tietosisältö

Järjestelmässä ei näytetä henkilötietoa. Videot
tallennetaan ja niihin liittyen:
- käyttäjätunnus
- etunimi
- sukunimi
- sähköposti

Rekisterin tietojen
säilyttäminen
Rekisterin tiedonlähteet

Rekisteritietoja säilytetään kaksi vuotta.

Rekisteritietojen
luovuttaminen
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot tulevan Haka-kirjautumisesta. Videon käyttäjä
tallentaa järjestelmällä itse.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Järjestelmä ja sen tietovarannot sijaitsevat fyysisesti
Humakin sovelluspalvelimella Kajaanissa
palomuurien takana. Kaikki käyttäjät tunnistautuvat
järjestelmään tultaessa.
Humakilla järjestelmän käyttöä valvovat pääkäyttäjät ja
rekisteriasioista vastaavat. Henkilötiedon käsittelijä vastaa
siitä, että rekisterin tietojen päivitysoikeus on ainoastaan niillä
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröiden oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat
tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää
antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms.
tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa
turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan
Humakin rekisteröintiasioista vastaavalle.

