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Rekisteriseloste
Muokkauspäivämäärä 16.3.2017
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Mediamaisteri Oy:n
oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristöön.
1. Rekisterinpitäjä
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
puh: 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
puh. 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
3. Rekisterin nimi
Mediamaisterin oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristö Maisteri LMS:n käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteessa tarjottavien palveluiden tarjoaminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista/käyttäjistä:
- Nimi
- Käyttäjätunnus ja salasana
- Maa
- Paikkakunta
- Sähköpostiosoite
- Ensimmäisen kirjautumisen ajankohta
- Viimeisimmän kirjautumisen ajankohta
LDAP-integroinneissa integroinnin konfigurointi toteutetaan siten, että tähän järjestelmään ei taltioidu
käyttäjän salasanaa.
Rekisteröity käyttäjä voi itse lisätä, muuttaa tai poistaa seuraavia tietoja:
- Salasana (LDAP-integroinneissa integroinnin konfigurointi toteutetaan siten, että tähän
järjestelmään ei taltioidu käyttäjän salasanaa, jolloin sitä ei voi myöskään poistaa tai muuttaa
järjestelmän kautta)
- Etunimi (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sukunimi (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sähköpostiosoite (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
- Sähköpostiosoitteen näyttö
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 Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni (oletusvalinta)
 Piilota osoitteeni kaikilta
 Näytä osoitteeni kaikille
Sähköposti aktivoitu
 Tämä osoite on käytössä (oletusvalinta)
 Tämä osoite ei ole käytössä
Sähköpostin muotoilu
 HTML-muotoilu (oletusvalinta)
 Teksti
Postin keräilytapa
 Ei keräilyä (Posti per viesti) (oletusvalinta)
 Täysi (Posti päivässä, täydet viestit)
 Otsikot (Posti päivässä, vain otsikot)
Automaattinen tilaus
 Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun (oletusvalinta)
 Ei: älä tilaa keskustelualuetta automaattisesti
Keskustelualueen seuranta
 Ei: älä pidä kirjaa näkemistäni viesteistä (oletusvalinta)
 Kyllä: korosta uudet viestit
Kun muokkaat tekstiä
 Käytä Richtext HTML-editoria (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) (oletusvalinta)
 Käytä vakiotyylisiä web-lomakkeita
AJAX ja Javascript
 Ei: Käytä normaaleja web-ominaisuuksia (oletusvalinta)
 KYLLÄ: Käytä laajennettuja web-ominaisuuksia
Ruudunlukija
 Ei (oletusvalinta)
 Kyllä
Paikkakunta (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
Valitse maa (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
Aikavyöhyke
 (ei voi poistaa, mutta voi muokata)
Haluttu kieli
 Suomi (fi) (oletusvalinta)
 voi valita myös muun asennetun kielen käyttöön
Kuvaus (vapaa tekstikenttä)
Kuva
 Vapaaehtoinen ja kuvaan voidaan liittää kuvaus
Kiinnostukset
 Vapaa tekstikenttä, johon voi kirjoittaa kiinnostuksen kohteet (ei pakollinen)
Web-sivu (vapaaehtoinen)
ICQ-numero (vapaaehtoinen)
Skypen ID (vapaaehtoinen)
AIM ID (vapaaehtoinen)
Yahoo ID (vapaaehtoinen)
MSN ID (vapaaehtoinen)
Tunnistenumero (vapaaehtoinen)
Instituutio (vapaaehtoinen)
Osasto (vapaaehtoinen)
Puhelin (vapaaehtoinen)
Matkapuhelin (vapaaehtoinen)
Osoite (vapaaehtoinen)

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan käyttäjän
nimenomaisella suostumuksella.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

•
•

rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi,
rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Mediamaisteri Oy:n
ja rekisteröidyn välille
kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa
kuvattuja tarkoituksia varten

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta millään tavoin tai missään muodossa mihinkään.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät
käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt Mediamaisteri Oy:sta. Rekisterin käyttäjillä on
salassapitovelvollisuus.
9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla/käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä
kopiot.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Asiakkaalla/käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Korjaamispyynnöt tulee tehdä
kirjallisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kts kohta 2).
11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

