
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  

8.5.2018      

 
 

1a 

Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
 Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry     

Osoite 
 Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Helsinki     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
 toimisto@bmol.fi     

2 

Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 

koskevissa 

asioissa 

Nimi 
 Hanna Kaisa Hellsten, toiminnanjohtaja     
Osoite 

Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

 hanna.hellsten@bmol.fi     

3 

Rekisterin 
nimi 

 Kokoelmakilpailun palautettavat työt (ei koske laji.fi -sarjoja)     

4 

Henkilötieto- 
jen käsittelyn 

tarkoitus 

 
 
 
 
 
 

Kokoelmakilpailun palautettavien töiden yhteydessä toimitetaan henkilötietoja (esimerkiksi tieto 
kilpailutyön tekijän nimestä, luokka-asteesta jne). Tämän vuoksi niistä syntyy henkilörekisteri.  

 

Rekisteriä käytetään kilpailutöiden vastaanottamiseen ja arvioimiseen. Rekisterin tietoja yhdistetään 
kokoelmakilpailun arvioinnissa Helsingin yliopiston keräämään rekisteriin, jossa kilpailun osallistuja 
arvioi omaa oppimistaan.  

 

Rekisteriä säilytetään enintään kaksi täyttä kalenterivuotta kilpailun päättymisen jälkeen.    

 

 

 

5 

Rekisterin 

tietosisältö 

Rekisteriin kerätään tiedot kilpailijan nimestä, yhteystiedoista, luokka-asteesta ja koulusta, jossa 
kilpailun osallistuja opiskelee.  Näihin tietoihin yhdistetään varsinainen kilpailutyö, jossa ei ole 
mukana henkilötietoja.  

 

Töiden palautus edellyttää rekisteröitymistä peda.nettiin.  Peda.net on sähköinen työskentely-
ympäristö, jota käytetään perusopetuslain ja lukiolain (muu oikeusperuste) mukaisen opetuksen 
järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen 
vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan. 
Henkilötietoja käytetään: 

1. Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa  

2. Käyttöoikeuksien hallintaan  

3. Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen  

4. Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen  

 

6 

Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 Tietolähteenä on kilpailun osallistujan oma ilmoitus.      
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7 

Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa kilpailun tuomaristolle kilpailun arviointia varten. Tiedot tullaan yhdistämään 
kilpailutöiden arviointia varten Helsingin yliopiston keräämään arviointiaineistoon.  

8 

Tietojen 
siirto 

EU:n tai 
ETA:n 

ulkopuolelle 

 

 Tietoja ei tulla luovuttamaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.      

9 

Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 Rekisteriaineistoa ei käsitellä manuaalisesti.      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, 
että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden 
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.      

10 

Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen 
jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on 
esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.  
 

 

11 

Oikeus vaatia 

tiedon 

korjaamista 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto.      

12 

Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa      

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

