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Tietosuojaseloste, Ratateknisen oppimiskeskuksen sähköinen oppimisympäristö Eerokki 

 

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä 
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Ratateknisen oppimis-
keskuksen sähköistä oppimisympäristö Eerokkia. 
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1  Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Rekisteripitäjä Yhteyshenkilö Tietosuojavastaava 

Väylävirasto  
PL 33 
00521 Helsinki 
 
kirjaamo@vayla.fi  
Puh. 0295 34 3000 

Väylävirasto 
Ratatekninen oppimiskes-
kus 
rok@vayla.fi  

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

2  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on oppimisen ja osaamisen verkkoympäristön palve-
lun tarjoaminen Ratateknisen oppimiskeskuksen koulutusohjelmia varten ja palvelussa 
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tarvittavien yhteystietojen ja opintojen suorittamiseen ja arviointiin tarvittavien tietojen 
kerääminen henkilöiden suostumuksella. 
 
Käyttäjän nimi näkyy muille oppimisympäristön käyttäjille. 
 
Sähköiseen oppimisympäristöön tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite käyttäjä-
tunnuksen luomista varten sekä koulutuksiin osallistuvien henkilötunnukset henkilöllisyy-
den todentamista varten ja opintotiedot. Oppimisympäristön käyttäjä voi itse tallentaa 
täydentäviä henkilötietoja.  

3  Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ala-
kohdan mukaisesti siihen, että käsittely on tarpeen Väyläviraston lakisääteisen velvoit-
teen noudattamiseksi. 

4  Käsiteltävät henkilötiedot 

Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja: 
- nimi 
- sähköpostiosoite  
- henkilötunnus  
- opintotiedot 
 
Oppimisympäristön käyttäjä voi itse tallentaa täydentäviä henkilötietoja. 

5  Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään Ratateknisen oppimiskeskuksen kurssien suorittamisen, arvi-
oinnin ja todistustenmyöntämisen kannalta välttämättömän ajan. Käyttäjätunnuksen tie-
toja voidaan säilyttää henkilön pyytäessä kurssien suorittamisen lisäksi sähköisen oppi-
misympäristön muihin käyttötarkoituksiin, kuten itseopiskeluun tai oppimisympäristöön 
tallennettujen materiaalien käyttämiseen. Henkilötiedot poistetaan, kun henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus lakkaa. 

6  Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, Väylävirastolta, Väyläviraston hyväksy-
mältä koulutuslaitokselta tai hyväksytyn koulutuslaitoksen valtuuttamalta kouluttajalta. 

7  Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti 
lailla säädetty salassa pidettäväksi. 
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Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja 
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat 
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Henkilötietojen 
käsittelijänä toimii Mediamaisteri Oy sekä palveluntuottajat eli Väyläviraston hyväksymät 
koulutuslaitokset tai hyväksytyn koulutuslaitoksen valtuuttamat kouluttajat. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta var-
ten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty. 

8  Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Manuaalinen 
aineisto tulostetaan vai tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. Käyttä-
järekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt Väyläviraston ja Väy-
läviraston hyväksymien koulutuslaitosten henkilöt tai heidän valtuuttamansa henkilöt. 
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja käsitellään suojattuna 
koko tiedon elinkaaren ajan. 

10  Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus 
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).  
 
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen 
tietosuoja-asetuksen 16 artikla). 
 
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 
18 artiklan mukaisesti, kun: 
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa asiaa;  
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan; 
- Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä oikeudel-
lisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai 
- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa 
sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi. 
 
Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia 
päätöksiä.  
 
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse. 
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1. 
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Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen 
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. 
 
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa 
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston 
verkkosivusto). 

11  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Oppimisympäristössä käytetään kahta evästettä. Oleellisin on istuntoeväste. Tämän 
evästeen (yleensä Moodlesession) salliminen selaimessa säilyttää istunnon ja ylläpitää 
kirjautumista sivulta sivulle. Kun selaimesta kirjaudutaan ulos tai selain suljetaan, eväste 
tuhoutuu selaimessa ja palvelimella. Toinen eväste (esimerkiksi Moodleid) on käytännöl-
lisyyden vuoksi. Se muistaa käyttäjänimen selaimen sisällä eli sivustolle palatessa käyt-
täjänimikenttä on sisäänkirjautumissivulla jo valmiiksi täytetty. Tästä evästeestä kieltäy-
tyminen edellyttää vain käyttäjänimen kirjoittamista joka kerta sisään kirjautumisenyh-
teydessä. 

http://www.tietosuoja.fi/
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