TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Laatimispvm: 19.11.2020

1. Rekisterin nimi

Kustannusyhtiö Otava / Otavan oppimateriaalit

2. Rekisterinpitäjä

Äänekosken kaupunki, opetuspalvelut

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Ville Härtsiä, sivistysjohtaja
Yhteystiedot
ville.hartsia@aanekoski.fi, 020 632 3000

4. Rekisterin yhteyshenkilö

Antti Laulumaa, atk-suunnittelija
Yhteystiedot
antti.laulumaa@aanekoski.fi. 020 632 3375

5. Organisaation nimittämä
tietosuojavastaava

6. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja käsittelyn
oikeusperuste

Tietosuojavastaava
Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
tietosuojavastaava[at]aanekoski.fi

Käsittelyn tarkoitukset
-Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi
-Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
-Asiakasviestintä
-Markkinointi
-Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Oikeusperuste
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
useampaa erityistä tarkoitusta varten.
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• etu- ja sukunimi
7. Rekisterin tietosisältö
(kuvaus rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä)

• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
• sukupuoli
• syntymäaika
• palvelukieli
• titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Otavan toimintaan
liittyvissä työtehtävissä
• suoramarkkinointivalinnat
• Otavan digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön
käyttöä koskevat tiedot
• Otavan käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin)
lähettämät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
• rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
• asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä sähköpostit ja verkkokeskustelut
• rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostusalueet

Henkilötietoja kerätään vain, kun se on tarpeellista ja lähtökohtaisesti ne ovat
8. Henkilötietojen tietolähteet peräisin käyttäjältä itseltään.
Suurin osa tiedoista saadaan käyttäjältä asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja
sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytetään tuotteitamme ja
palvelujamme.
Otava saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta,
organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja
päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä,
kuten yhteisöjen www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Otava saa
henkilötietoja yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista myös näiden kollegoilta
eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Otavalle
henkilötietoja myös muista Otavan tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä
henkilöistä. Otava käsittelee luottotietoja vain lainsäädännön sallimissa
nimenomaisissa tilanteissa.

Henkilötietojesi suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen tarpeelliseen on Otavalle
9. Henkilötietojen luovutukset tärkeää.
Otava ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (kaikki
suomalaisia yrityksiä) ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja henkilötietoja voidaan
käsitellä konsernin sisällä yhtiörajojen yli.
Otava ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi Otava-konsernin
ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.
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Otava jakaa henkilötietojasi Otavan puolesta ja lukuun palveluja suorittaville
kolmansille osapuolille. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu,
ohjelmistopalvelut, henkilötietojen tekninen hallinta ja analysointi,
tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat.
Otava saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista,
ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja
tarjoaville kolmansille osapuolille.
Henkilötietojesi suojaaminen on Otavalle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli
kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän
henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan
lainsäädännön mukaisesti.
Otava jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Otava yhdessä
hallinnoi ja toteuttaa projekteja.
Otava jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa
yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa
kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu
käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Otavan tietosuojaselosteessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten kanssa.
Otava voi jakaa Otavan tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja muille kyseisen
tapahtuman osallistujille.
Otava saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn
yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Otava saattaa jakaa
henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

11. Tietojen säilytysajat

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja voidaan siirtää
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n
8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Otava käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Otavalla on
jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn
voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.
Asiakasrekisteri: yritys- / yhteisöasiakkaiden edustajien (esim. opettaja, yritysten
yhteyshenkilöt) henkilötietoja käsitellään enintään 6 vuotta sen jälkeen, kun
henkilön rooli muuttuu eikä hän enää harjoita Otavan liiketoimintaan liittyvää
ammattiaan tai toimi Otavan yhteisöasiakkaan edustajana.
Digioppimateriaalit: lisenssin käyttöönottopäivästä enintään 5 vuotta (esimerkiksi
4 vuoden lisenssi ja sen päälle säilytysaika 1 vuosi)
Otavan verkkopalveluiden asiakkaiden ja käyttäjien tunnistautumistiedot: enintään
6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
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12. Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja EU-alueen sisällä. Mikäli siirrämme
henkilötietoja alla kuvatun mukaisesti EU:n ulkopuolelle, velvoittaa lainsäädäntö
Otavaa suunnittelemaan ja toteuttamaan siirron sekä yhteistyökumppanin ja
teknisen ohjelmiston valinnan huolellisesti ja henkilötietoja suojaten.
Otava saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia
resursseja ja palvelimia. Otava saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen
käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin,
joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen. Näissä tapauksissa Otava varmistaa,
että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot
suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten
hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja
muiden tietosuojatoimien noudattamista.

13. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on
toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää
useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa
voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava
rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella,
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita
oikeussuojakeinoja.
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen
tietosuojaasetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15– 22 ja
34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia,
erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai
kohtuuttomuus.
Tietopyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
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14. Oikeus tiedon
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi, muun muassa
toimittamalla lisäselvitystä. Se, onko tiedoissa puutteellisuuksia, ratkaistaan
ottamalla huomioon rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Jollei
rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on
annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt,
joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Oikaisupyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

15. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.
Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679 artikla 77).

16. Muut mahdolliset oikeudet Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17)
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin
tietosuojaasetuksen artiklan 17 momentin 1 edellytyksistä täyttyy. Oikeutta
tietojen poistamiseen ei ole mm. jos lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä
varten.
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista (tietosuoja-asetus art. 18)
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen
käsittelyä, jos jokin 18 artiklan 1 mom. a)-d) kohdan edellytyksistä täyttyy.
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus art. 21) Rekisteröidyllä on oikeus
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa
vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseen. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos
rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja
perusteltu syy
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista
markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen
suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä
suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus art. 20)
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Rekisteröidyllä on oikeus siirtoon vain silloin, jos käsittely perustuu
suostumukseen tai sopimukseen, ja jos käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyn oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta käsittelyyn,
joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumuksensa milloin tahansa.
17. Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

