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Celia pitää huolta oppilaiden tietosuojasta
Palvelut ja niiden sisällöt eivät muutu

EU on asettanut yleisen tietosuoja-asetuksen suojaamaan henkilötietojen käsittelyä.
Asetus tulee voimaan 25.5.2018, ja se koskee kaikkia yrityksiä ja julkishallinnon
organisaatioita koko EU:n alueella.
Me Celiassa haluamme varmistaa, että asiakkaidemme tiedot ovat asetuksen
mukaisesti turvassa ja kaikki tietojen käsittely on hyvän tiedonhallintatavan
mukaista. Tietosuoja-asetus ei vaikuta Celian palvelujen käyttöön mutta tuo
mukanaan joitakin muutoksia esimerkiksi oppilaiden rekisteröintiin.

Oppilaiden rekisteröintilomakkeeseen tulee uusia
täytettäviä kenttiä
Tietosuoja-asetuksen vuoksi oppilaalta tai hänen huoltajaltaan tarvitaan jatkossa
suostumus seuraaviin asioihin: henkilötietojen ja arkaluonteisten henkilötietojen
kösittelyyn, lainahistorian keräämiseen ja suoramarkkinointiin. Tämän vuoksi
rekisteröintilomakkeeseen tulee muutama uusi kysymys. Muutokset lomakkeeseen
tehdään viimeistään syksyllä 2018.
Lisäämme kohdat myös tulostettavaan pdf-lomakkeeseen, jolla kysytään huoltajan
suostumus oppilaan rekisteröimiseksi.
Lähetämme koulujen rekisteröijille tiedon sähköpostilla, kun lomakkeet ovat
käytössä.

Suostumus ennen uutta lomaketta rekisteröidyiltä
oppilailta
Jos oppilas on rekisteröity Celian palveluun ennen täydennetyn
rekisteröintilomakkeen käyttöönottoa eli ennen syksyä 2018, oppilaan pitää antaa
suostumus tietosuoja-asetuksen mukaisiin uusiin kohtiin Celianetiin kirjautumisen
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yhteydessä. Pratsam Reader -sovelluksesta ohjataan Celianetiin suostumusta varten.
Kysely tulee Celianetin kirjautumisnäkymään automaattisesti. Suostumuksen voi
antaa joko 15 vuotta täyttänyt oppilas tai hänen huoltajansa. Jos opettaja toimii
oppilaan yhteyshenkilönä Celian palveluissa, hänen on pyydettävä oppilaan
huoltajalta lupa. Luvan kysymisessä voi käyttää apuna Celianetiin tulevaa lomaketta.

Miten Celia tiedottaa asiakkaille tietosuojasta ja sen
tuomista muutoksista?
Tiedotamme henkilöasiakkaitamme sähköpostilla tietosuojaan liittyvistä muutoksista.
Tiedote lähetetään oppilaan yhteystiedoissa oleviin sähköpostiosoitteisiin.

Suostumuksia voi muokata jälkikäteen
Asiakas voi aina myös jälkikäteen muokata suostumuksiaan Celianetissä tai ottamalla
yhteyttä Celian asiakaspalveluun.
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Tarkemmin tietosuoja-asetuksesta
Koulut toimivat tiedon käsittelijänä, Celia rekisterinpitäjänä
Celia toimii asiakasrekisterissä olevan tiedon rekisterinpitäjänä, ja koulu on Celian
yhteisöasiakkaana tiedon käsittelijä. Celia huolehtii laissa säädetyistä
rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Koulut ovat siis Celian asiakarekisterissä olevien
henkilötietojen käsittelijöitä. Asiakasrekisterissä on muutamia erilaisia
henkilötietojen ryhmiä ja tyyppejä.
Alla olevien käsittelyohjeiden ja uusittujen tietosuojaehtojen noudattaminen täyttää
asetuksen käsittelijöille määräämät vaatimukset.
Rekisterinpitäjänä Celia antaa kirjalliset käsittelyohjeet kouluille. Celia täydentää
sopimuksiaan lisäämällä niihin julkisen hallinnon suositusten mukaiset
tietosuojaehdot.
Koulun ei tarvitse erikseen hyväksyä uusia tietosuojaehtoja tai sopimusliitettä. Vain
jos koulu ei hyväksy tiedon käsittelyohjeita ja/tai sopimusliitettä, sen täytyy olla
yhteydessä Celiaan.

Tehdyistä rekisteröinneistä jää jälki
Lain vaatimuksesta järjestelmälokiimme jää tietoja käsittelijäorganisaation
henkilökunnan tekemistä tiedon käsittelytoimenpiteistä kuten henkilön
rekisteröimisestä Celian asiakkaaksi.
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