Workseed SaaS-palvelun Rekisteri- ja
tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2018. Viimeisin muutos 22.5.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Workseedin maksuttoman koekäytön rekisteröineiden henkilöiden (jäljempänä ”Workseedorganisaation pääkäyttäjät”) osalta rekisterinpitäjänä toimii:
Workseed Oy (Y-tunnus 2733384-1), osoite Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA

Workseed-organisaation pääkäyttäjät toimivat rekisterinpitäjänä henkilötietojen osalta (jäljempänä
”Rekisteröidyt käyttäjät”), jotka on Workseed SaaS-palveluun luotu Workseed-organisaation
pääkäyttäjien toimesta. Kyseisessä tilanteessa Workseed Oy toimii rekisterin käsittelijänä kyseisille
henkilötiedoille.
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön tiedot saatavissa support@workseed.fi.
Workseed-organisaation pääkäyttäjän yhteystiedot käyvät ilmi kutsutun henkilön saamasta
Workseedin kutsuviestistä.
3. Rekisterin nimi
Workseed SaaS-palvelun käyttäjärekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn käyttäjän
väliseen sopimukseen (esim. koekäyttösopimus), jonka vuoksi rekisterin sisältämien henkilötietojen
käsittely on välttämätöntä.
Workseedin henkilötietorekisterissä rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan
käyttäjien tunnistamistarkoitukseen ja palvelun kommunikaatiotoiminnallisuuksien toteutuksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat käyttäjän roolista.
Workseediä käyttävät opiskelijat. Henkilötietoina rekisteriin voidaan tallentaa
- Nimi
- Käyttäjätunnus
- Kuva
- Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite
- Sijaintiedot

Tiedot tallennetaan pääsyn mahdollistamiseksi Palveluun ja käyttäjän tunnistamiseksi, jotta
Workseediä voidaan käyttää aiotulla tavalla. Sijaintietoja tarvitaan, jotta opiskelija voi tarvittaessa
todistaa tehneensä tietyn suoritteen sovitussa sijainnissa.
Workseediä käyttävä opettajat. Henkilötietoina rekisteriin voidaan tallentaa
- Nimi
- Käyttäjätunnus
- Kuva
- Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite.
Tiedot tallennetaan pääsyn mahdollistamiseksi Workseediin ja käyttäjän tunnistamiseksi, ja jotta
opiskelijoiden oppimisprosessin hallinnointiin ja opiskelijoiden arviointiin liittyvät, Workseedin
sisällä toteutettavat tehtävät voidaan ohjata esim. oikeille opettajille.
Workseediä käyttävät harjoittelukohteissa toimivat opiskelijoiden ohjaajat ja muut tukihenkilöt.
Henkilötietoina rekisteriin voidaan tallentaa:
- Nimi
- Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Yrityksen tai harjoittelukohteen nimi ja yhteystiedot, kuten osoitetiedot
Tiedot tallennetaan käyttäjän pääsyn mahdollistamiseksi Workseediin ja käyttäjän tunnistamiseksi,
ja jotta opiskelijoiden oppimisprosessin hallinnointiin ja opiskelijoiden arviointiin liittyvät,
Workseedin sisällä toteutettavat tehtävät voidaan ohjata esim. oikeille ohjaajille. Yrityksen tai
harjoittelukohteen yhteystietojen avulla opettajat identifioivat harjoittelukohteen.
Muu Asiakkaan henkilötietojen käsittely. Workseed Oy voi myös käsitellä käyttäjien henkilötietoja
käyttäjän ilmoittaman vian tai häiriön etsimiseksi tai korjaamiseksi tai toimittaakseen käyttäjälle
palveluun liittyvää asiakastukea tai palvelun kehittämiseksi. Näitä tarkoituksia varten kerätään
myös tieto käyttäjien IP osoitteista. Käsittelyn tarkoituksena on palvelun laadun, tietoturvan ja
järjestelmien toimintakyvyn varmistaminen. Workseed Oy takaa, että kyseisissä tilanteissa
käyttäjien henkilötietoa ja aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin on
välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan internetin kautta kaikilta rekisteröityneiltä käyttäjiltä
itseltään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinkäsittelijä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen
sopimuksen päättyessä. 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 (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

