
 TIETOSUOJASELOSTE 
 

Päivitetty 19.6.2018 

Rekisterin nimi 
 

Kurssien tai ryhmien hallintajärjestelmän  
henkilötietokanta (Hellewi)  
 

Rekisterin pitäjä 
 

Taidetehtaan Tanssikoulu Oy  
Läntinen Aleksanterinkatu 1 b 06100 Porvoo 

Rekisterin vastuuhenkilö 
 

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii rehtori Hanne 
Kauppinen, 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.  

Rekisteriasioita hoitava 
henkilö 
 

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

Rekisterin käyttötarkoitus ja 
rekisterin pitämisen peruste 
 

Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen 
kannalta ja rekisteröityjen oikeusturvan kannalta 
tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat 
asianosaisia käsiteltävissä asioissa, jotka 
rekisteröidään järjestelmään. 
 
Asiakkaan, yhteyshenkilön tai opettajan tietojen 
pitämisperuste: Tietoja kerätään ja ylläpidetään, jotta 
voidaan taata henkilön oikeusturva ja jotta henkilön 
asioiden hoitamisen kannalta tarvittava tieto saadaan 
asianomaisten tiedoksi. Henkilöistä kerätään lisäksi 
anonymisoituja tilastotietoja 
viranomaisen/rahoittajan/rekisterinpitäjän 
vaatimuksesta. 
 
Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee 
huoltaja. Alaikäisen kohdalla rekisteriin tallennetaan 
myös huoltajan tiedot laskutusta varten.  
 
Lisäksi kerätään asiakaspalvelun, toiminnan 
suunnittelun ja tilastoinnin kannalta tarpeellista tietoa.  



Rekisterin tietosisältö   
 

Oppilasrekisterissä on tietoja, mikä on oleellista 
oppilassuhteen ylläpitämiseen. Henkilötietoja 
käsitellään opintojen suorittamiseen, rekisteröintiin, 
tiedotukseen, laskutukseen, yhteydenpitoon, 
markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasioihin 
liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.  
 
Seuraavat tiedot ovat pakollisia: etunimi, sukunimi, 
syntymävuosi, henkilötunnus, puhelinnumero, 
sähköposti, osoite- tai asumistiedot, vapaamuotoinen 
lisätieto. 
 
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, 
rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan ilmoittautumista eikä 
solmia sopimusta rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn 
välille.  
 
Alle 18 vuotiaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.  
Mikäli osallistuja on alaikäinen, myös huoltajan 
henkilötunnus on pakollinen. 
 

Rekisterin 
säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

Henkilörekisterin tietoja ylläpidetään asianosaisilta 
saaduilla tiedoilla tietojen tallentamisen ja päivittämisen 
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. 
Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille 
tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja 
mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä 
sukututkimuksiin. 

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 käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet. 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä 
tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty 
käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 
 
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja 
ylläpitää rekisterin tietoja. Henkilöitä sitoo 
vaitiolovelvollisuus.  Muulle henkilökunnalle tietoja 
luovutetaan rajoitetusti.  
 
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. 
 

Tarkastusoikeus Henkilörekisteriin tallennetulla henkilöllä 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. 
 

Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 
 

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 tietosuojaseloste on nähtävillä 
palveluntarjoajan toimistoissa ja www-sivuilla. 
 

Rekisterihallinto 
 

Taidetehtaan Tanssikoulu käyttää rekisterinpitäjänä 
rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Taidetehtaan 
Tanssikoulu on siirtänyt päätösvallan rehtorille. 
 

 


