
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n sähköisen Exam -tenttijärjestelmän rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/99) (Valtion säädöstietopankki)10 §:n mukainen rekisteriseloste 

1. REKISTERINPITÄJÄ Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa Haaga-Helia)  
Rekisteri on Haaga-Helia konsernin yhteiskäytössä. Rekisterin ylläpito 
voi olla Haaga-Helia konsernin muissa yhtiöissä, kuin emoyhtiö 
Haaga-Heliassa.  
 
Haaga-Helian rekisteriä ylläpitävän yksikön yhteystiedot ovat: 
 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  
Ratapihantie 13 
00520 Helsinki 
Puh. +358 9 229 611 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA 
YHTEYSHENKILÖ 

Pääkäyttäjä 
Nimi Päivi Rajaorko 
E-mail paivi.rajaorko@haaga-helia.fi  
Puh.  

3. REKISTERIN NIMI Haaga-Helian sähköinen Exam-tenttijärjestelmä 

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS - Haaga-Helian sähköiseen Exam-tenttimiseen kohdennetussa tilassa 
suoritettavien tenttien suunnittelu, varaaminen, suorittaminen, 
valvonta ja arviointi. 
- Haaga-Helian Exam-tenttejä voivat suorittaa Haaga-Helian 
opiskelijat sekä yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat. 
- Henkilötietojen käsittely perustuu palvelussuhteeseen tai 
opiskelijastatukseen. Järjestelmän käyttäjät hyväksyvät järjestelmän 
käyttöehdot ja antavat suostumuksen tietojen käsittelylle ottaessaan 
järjestelmän käyttöön.  

4.1. REKISTERIN PITÄMISEN 
PERUSTEET 

- Henkilötietolaki 
- Ammattikorkeakoululaki  
- Ammattikorkeakouluasetus  
- Haaga-Helian tutkintosääntö 
- Haaga-Helian tietoturvapolitiikka  

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 

5.1. Kaikkien käyttäjien perustiedot Henkilön kirjautuessa verkkoympäristöön seuraavat tiedot noudetaan 

Haka-luottamusverkostoon kuuluvan kotiorganisaation 

tietojärjestelmästä. 
- Suku- ja etunimi 
- Sähköpostiosoite 
- Käyttäjätunnus  
- Opiskelijanumero tai henkilönumero 
- Käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet 
- Loki tenttialueella tapahtuvasta toiminnasta yhden (1) vuoden  
ajalta. 
Exam-tenttijärjestelmään ensimmäisen kerran kirjauduttuaan 

rekisteröitävät antavat suostumuksensa henkilötietojen käyttämiseen 

ja käsittelyyn. 

5.2. Opiskelijan tenttimiseen liittyvät - Tentittävän opintojakson ja tentin tiedot 
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tiedot - Tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone, 
mahdollinen varauksen peruutus ja no-show) 
- Tenttivastaukset (säilytettävä vähintään 6kk tentin suorittamisesta) 
- Tenttivastausten arviointitiedot ja arvosanat 
- Opiskelijan saama sähköposti  tekemästään varauksesta ja 
varauksen peruutuksesta sekä arvioidusta tenttisuorituksesta 
- Videovalvontatallenteet 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

- Haaga-Helian tietokoneresurssien käyttäjätunnus, nimi ja 
sähköpostiosoite Haaga-Helian käyttäjätunnusrekisteristä 
- Järjestelmän käyttäjän itsensä ilmoittamat tiedot 
- Videovalvontatallenteet 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN 
LUOVUTUKSET 

- Varaustiedot (aika, paikka, tietokone) tämän järjestelmän osana 
toimivaan  videovalvonnan järjestelmään 
- Tenttiin ilmoittautumistiedot Haagan-Helian kirjaston 
henkilökunnalle 
- Tieto opiskelijan tekemästä tentin varauksesta, varauksen 
peruutuksesta ja arvioitavana olevista tenteistä  toimitetaan 
opetushenkilökunnalle sähköpostitse  
- Arviointitiedot opetushenkilökunnalle suoritusten rekisteröintiä 
varten 

7.1 SÄÄNNÖNMUKAISET 
LUOVUTUKSET EU:n TAI EUROOPAN 
TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

- Ei luovuteta  

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN 
PERIAATTEET 

ATK-aineisto  
- Käyttöoikeuden edellytyksenä on Haaga-Helian yleisten 
käyttöehtojen hyväksyminen  
- Käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana  
- Salasana on voimassa vain tietyn ajan  
- Käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän 
opiskelijana tarvitsee tentin tekemiseen tai työntekijänä tarvitsee 
voimassaolevan työsuhteensa aikana  
Videovalvontatallenteet 
- Pääkäyttäjällä, tentistä vastaavalla opettajalla tai muulla henkilöllä, 
jonka työtehtäviin videotallenteiden katselu kuuluu, on  
katseluoikeus 
- Rekisteriä ylläpidetään Haaga-Helian hyvien tietoturvaperiaatteiden 
ja ylläpitosääntöjen mukaisesti 

9. REKISTERITIETOJEN 
KORJAAMINEN 

- Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän ilmoituksen 
mukaisesti ajantasaisiksi  
- Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta 
- Henkilökunta korjaa välittömästi itse huomaamansa virheet 

10. TARKASTUS - Käyttäjärekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa henkilökohtaisen 
pyynnön perusteella rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen 
oikeellisuus ja ajantasaisuus.  
- Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön joko 
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa kaksi (2) mainitulle 
pääkäyttäjälle 
- Tarkastusoikeus edellyttää, että  pyytäjän henkilöllisyys on 
varmistettu. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta 
tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. 



 


