
TIETOSUOJASELOSTE 
 

Päivitetty 13.4.2018 

Rekisterin nimi 
 

Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän 
henkilötietokanta (Hellewi) 

Rekisterin pitäjä 
 

Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto, 
Keskuskatu 86-88, 10300 Karjaa, 
www.hurjapiruetti.com 

Rekisterin vastuuhenkilö 
 

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii rehtori Katja Köngäs, 
jonka tehtäviin kuuluu huolehtia, että järjestelmää 
hoidetaan asianmukaisesti.  Rehtori tarkistaa 
käyttöoikeudet tarvittaessa ja huolehtii siitä, että 
järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille 
annetaan riittävä koulutus. 

Keskeinen lainsäädäntö EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b –
kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 

Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö on Katja Köngäs. 
Rekisteriasioita hoitavan henkilön tehtävänä on 
toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen 
sekä antaa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn 
oikeuksista. 



Rekisterin käyttötarkoitus ja 
rekisterin pitämisen peruste 
 

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen 
hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen 
suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, 
laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, 
yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin 
oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja 
niiden mahdollistamiseksi. 
 
Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen 
kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta 
tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat 
asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka 
rekisteröidään järjestelmään. 
 
Rekisterissä olevat opettajia tai ryhmän vetäjiä 
koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, 
jotta heidät saadaan riittävän tarkasti yksilöityä 
palkantilauksia varten. 
 
Rekisterissä olevat ryhmien osallistujia koskevat tiedot 
ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta osallistujat 
saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille/ryhmiin ja 
jotta osallistumismaksut kohdentuvat oikein.  
 
Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa 
rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden 
oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Jos 
osallistuja on alaikäinen, rekisteriin tallennetaan 
huoltajan tiedot, jotta laskutus voidaan kohdentaa 
oikein. Mikäli täysi-ikäinen henkilö haluaa laskunsa 
esim. työnantajalle, voi hän ilmoittaa työnantajan tiedot 
laskun lähettämistä varten. 
 
Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan 
suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. 
Rekisterissä tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, 
valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten 
edellyttämien tilastotietojen tuottamista varten. 
 
 
 



Rekisterin tietosisältö   
 

Sukunimi ja kutsumanimi pakolliset. 
Henkilötunnus opettajille pakollinen.  
Henkilötunnus ryhmän osallistujalle pakollinen henkilön 
yksilöimiseksi ja laskutusta varten. 
Mikäli osallistuja on alaikäinen, huoltajan henkilötunnus 
on pakollinen. 
Osoite tai huoltajan osoite postitusta varten pakollinen 
Kotikunta tilastointia varten.  
Puhelinnumero pakollinen kurssimuutoksista 
tiedottamista varten. 
Sähköpostiosoite ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta 
ja tiedottamista varten.  
Lisäksi opistoilla: 
Opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot. 
Vapaaoppilaspaikkapäätökset 
Osallistujan ruoka-aineallergiat tapahtumien osalta.  
Tutkinto tilastointia varten (OPH).  
Pääasiallinen toiminta tilastointia varten (OPH).  
Äidinkieli tilastointia varten pakollinen (OPH).  
Sukupuoli tilastointia varten pakollinen (OPH). 
 
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin 
kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, 
Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn 
ilmoittautumista eikä sitoutua Rekisterinpitäjän 
toimintaan osallistumista koskevaan Rekisterinpitäjän 
ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

Rekisterin säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 
18-vuotiaan osalta huoltajalta. 
 
Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan 
saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja 
maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon 
tietokannasta. 
 
 
Kurssien/ryhmien osallistujien tietoja ylläpidetään 
asianosaisilta saaduilla tiedoilla kurssille/ryhmään 
kirjautumisen yhteydessä.  
Opettajan tiedot saadaan opettajalta kurssin/ryhmän 
opettajaksi/vetäjäksi palkkaamisen yhteydessä. 
 
 



Säännönmukaiset 
henkilötietojen luovutukset 
 

Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää 
oppilaitoksen sisäiseen markkinointiviestintään. 

Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa 
esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen 
tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin 
vuosiraportteihin. 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön 
muutoin kuin perintätapauksissa sekä yllämainituissa 
raportointitapauksissa (anonyymisti). Rekisterissä 
olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, 
suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, 
henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin. 
 

 

Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta 
rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen 
liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien 
ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat 
vaihtelevat tietoryhmittäin. 
 

 

 

Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle. 



Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan palveluntarjoajan 
sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon käyttäjille 
määritellään käyttäjäryhmäkohtaiset (hallinto, 
päätoimiset opettajat, tuntiopettajat ja ilmoittautumisten 
vastaanottajat) käyttöoikeudet. 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä 
tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty 
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
 
Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-
suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet 
säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain atk-
henkilöstöllä. Tietokoneet, joilla järjestelmää käytetään, 
sijaitsevat valvotuissa tiloissa. 
 
Palveluntarjoaja huolehtii järjestelmän tietojen 
varmuuskopioinnista säännöllisesti. 
 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan 
nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää 
rekisterin tietoja.  
 
Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti.  
 
Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään 
huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 
 
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn 
osallistuvat palveluntarjoajat (oppilasrekisteri, 
ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimiston talouspalvelut ja 
perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset 
tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen 
suojaamiseksi. 
 
Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä 
määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen 
toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa 
palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan 
tasosta henkilötietojen suojaamiseksi. 
 
 

Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 
523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä  
koskevia tietoja on tietokannassa.  
 
Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta 
koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
 



Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon 
kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly 
sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi 
toteuttaa. 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun 
muassa: 
 
• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja 
hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisesti allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Rekisterin 
henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka 
hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin 
• pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien 
henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn 
rajoittamista 
• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa 
suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta 
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus 
tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle 
• kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen 
käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla 
siitä osoitteeseen  info@hurjapiruetti.com 
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä 
valvontaviranomaiselle. 
 
 
 
 
 

Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 
 

Henkilötietojen virheettömyys tarkistetaan 
kurssille/ryhmään ilmoittautumisen tai työsuhteen 
alkamisen yhteydessä. 
 
Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon 
oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti 
tai kirjallisesti.  
 

Kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö 
markkinointitarkoituksessa. 
 

Rekisteröidyn informointi 
Rekisterin tietokannassa oleville ilmoitetaan suullisesti 
tai kirjallisesti siitä, että häntä koskevat nimi- ja 
yhteystiedot on rekisteröity järjestelmään ja että 
järjestelmän rekisteriseloste on nähtävillä 
palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla. 
 



Rekisterihallinto 
 

Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan tanssiopisto käyttää 
rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. 
Hurja Piruetti Länsi-Uudenmaan tanssiopiston hallitus 
on siirtänyt päätösvallan rehtorille. 
 

 


