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1 Rekisterinpi-
täjä 

Live-säätiö sr 
Kiannonkatu 2 
02650 Espoo 
 

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä koske-
vissa asioissa 

Tietosuojavastaava / Privaon Oy 
 
tietosuoja@inlive.fi  
 

3 Rekisterin nimi 
G Suite for Education viestintä- ja kollaboraatiojärjestelmä ja sähköinen työskentely-
ympäristö.  

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus 

 

Rekisterin tarkoituksena sähköposti- ja kollaboraatiojärjestelmän käyttäjätietojen yllä-
pito. G Suite sisältää sähköisiä työvälineitä ja käyttäjien tuottamaa sisältöä.  

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ar-
tiklaan 6.1(c), jossa henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi. Live-säätiö järjestää koulutuksia sille annetun lakisäätei-
sen koulutustehtävän perusteella (laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja  G 
Suite for Education järjestelmää käytetään ammatillisen koulutuksen lain mukaisen 
opetuksen järjestämiseen. 
 
Henkilötietojen käsittely voi perustua myös suostumukseen. 
 

5 Rekisterin tie-
tosisältö 

 

Tietojärjestelmään tallennetaan käyttäjätunnus, joka muodostuu etunimestä ja suku 
nimestä sekä mahdollisesta toisen nimen etukirjaimesta. Järjestelmässä on tallennet-
tuna opiskelijoista ja asiakkaista seuraavat tiedot:  

• Henkilötunnuksen salattu tiiviste (vain opiskelijat) 

• Opiskelijatunnus (vain opiskelijat) 

• Etunimi, toinen nimi, kutsumanimi ja sukunimi 

• Sähköpostiosoite  

• Vuosiryhmä (vain opiskelijat) 

• Oppilaitoksen nimi (vain opiskelijat) 

• Aineryhmät 

• Rooli (oppilas/opettaja),  

Lisäksi Google kerää tietoja, joiden syöttäminen perustuu käyttäjän itse halutessaan 
antamaan tietoon. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi valokuva, puhelinnumero, 
käyttäjän laitekohtaiset tiedot (kuten käyttöjärjestelmä, laitetunniste, mobiiliverkko ml. 
matkapuhelinnumero). Google voi yhdistää laitetunnisteen tai puhelinnumeron 
Google-tiliin.  

6 Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

 

Pääasiallinen tietolähde on opiskelijahallintojärjestelmä.  

Käyttäjän itsensä syöttämät tiedot.  

 

7 Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.  

8 Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 5. 
luvun 23§ henkilötietolain poikkeusperusteet kohdan 8 mukaisesti.  
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9 Rekisterin 
suojauksen peri-
aatteet 

 

A Manuaalinen aineisto: Ei kirjallista aineistoa. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 
Google Apps for Education -palvelujen tietoja suojaavat hallintalaitteet, prosessit ja 
käytännöt ovat läpäisseet ISO 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014 ja SOC 3 -auditoin-
nin. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkoinen auditoija on tarkastanut Google Apps for Edu-
cationin tietoja suojaavat varotoimenpiteet (mukaan lukien looginen suojaus, tieto-
suoja ja tietokeskusten turvallisuus) ja saanut riittävän varmuuden siitä, että nämä va-
rotoimenpiteet ovat käytössä ja toimivat. 
 

Rekisterin ja palvelun suojauksessa noudatetaan EU mallisopimuslausekkeiden (Ar-
tikla 26(2) EU direktiivin 95/46/EU) mukaisia toimenpiteitä sekä tiedonkäsittelyn lisä-
sopimuslausekkeita:  

Data Processing Amendment to G Suite Agreement 
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html  

Standard Contractual Clauses (processors) for the purposes of Article 26(2) of Di-
rective 95/46/EC for the transfer of personal data to processors established in third 
countries which do not ensure an adequate level of data protection.  

https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html  

Lisäksi rekisterin suojauksessa noudatetaan tietosuojavaltuutetun kulloinkin voi-
massa olevaa ohjeistusta.  

10 Säilytysajat Henkilötietoja säilytetään pilvipalvelussa (180) päivää palvelun käytön päättymisestä  
 

11 Tarkastusoi-
keus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia 
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän 
on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuksen voi 
tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta. 

 
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteys-
henkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  https://www.livesaatio.fi/tie-
tosuoja/  
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.  
 

12 Oikeus vaa-
tia tiedon korjaa-
mista 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-
tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vieheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat 
virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.  
  
Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella 
rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta  
https://www.livesaatio.fi/tietosuoja/  

 

13 Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät oi-
keudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen kä-
sittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).  
Valitukset tulee osoittaa tietosuojavaltuutetulle: 
Tietosuojavaltuutettu  
PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700, https://www.tietosuoja.fi/  
 
Lisätietoja oikeuksistasi ja Live-säätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta 
https://www.livesaatio.fi/tietosuoja/  
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan. 
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