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1. Register holder

Aalto University
P.O. Box 11000
00076 AALTO
Tel. 09 470 01

2. Person responsible for the register

Juha Martikainen
Aalto University
IT Services
firstname.h.lastname@aalto.fi, P.O. Box 17800 (Otaniemi)

3. Name of the service

OpenLearning - Aalto University’s e-learning platform for open access
materials and courses

4. The purpose of the processing of
personal data

Aalto-yliopiston tarjoaman avoimien kurssien toiminnan
mahdollistaminen verkko-oppimisympäristössä. Käyttäjähallinta,
opintojen suorittaminen, arviointi sekä seuranta ja palautteen anto.

5. Personal data processed

1. First and Last Name
2. User name (Aalto / HAKA, Moodle local user account)
3. Email address
4. Completed studies and grading

6. Regulatory information sources

Personal data is collected from
- Aalto’s Identity Management
- HAKA Federation
- Information produced by the user

7. Regular transfer of personal data to third
parties and countries outside the European
Union or the European Economic Area

- Personal data is not transferred to third parties.
- No personal data will be supplied to any party outside the
European Union and European Economic Area.
- We may generate reports based on the registry information for
internal analysis and statistical purposes.

8. The principles of securing the data

In the protection of the data, we follow the Policy of information
systems usage and passwords in Aalto University.
Lista käyttöoikeuksista on saatavissa järjestelmästä tulostettavana
raporttina.

9. Right of access, correction and
prohibition

As set forth in Article 26§ of the Personal Data Act (523/99),
individuals have the right to access their records stored in the
OpenLearning system. Users also have the right to request correction
or amendment of information about them. For requests and
additional information, contact servicedesk@aalto.fi

10. Data Protection Code of Conduct

Your personal data will be protected according to the Code of
Conduct for Service Providers, a common standard for the research
and higher education sector to protect your privacy.

Openlearning.aalto.fi rekisteriseloste
17.11.2017
1. Rekisterinpitäjä

Aalto-yliopisto
PL 11000
00076 AALTO
Puhelin (09) 47001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö

Juha Martikainen
Aalto yliopisto
Tietotekniikkapalvelut,
etunimi.h.sukunimi@aalto.fi, PL 17800 (Otaniemi)

3. Rekisterin nimi

Aalto-yliopiston avoimien oppimateriaalien verkkooppimisympäristö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus /
rekisterin käyttötarkoitus

Aalto-yliopiston tarjoaman avoimien kurssien toiminnan
mahdollistaminen verkko-oppimisympäristössä. Käyttäjähallinta,
opintojen suorittaminen, arviointi sekä seuranta ja palautteen anto.

5. Rekisterin tietosisältö

1. Nimi
2. Käyttäjätunnus (Aalto / HAKA, Moodlen paikallinen tunnus)
3. Sähköpostiosoite
4. Opintosuoritukset ja niiden arviointi

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Tietolähteinä toimivat:
- Aallon Identiteetinhallinta
- Haka federaation kautta saatavat tiedot
- Käyttäjien järjestelmässä tuottama tietosisältö

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja
tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

- Tietoja ei luovuteta Aalto-yliopiston ulkopuolelle.
- Tietosisällöstä voidaan laatia tulostietoja ja yhteenvetotilastoja/
raportteja
- Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän käytössä noudatetaan Aalto-yliopiston
tietoturvaperiaatteita. Lista käyttöoikeuksista on saatavissa
järjestelmästä tulostettavana raporttina.

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Palautteen lähettäjien tiedot korjataan heidän pyynnöstään.
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen opitesupport@aalto.fi

10. Data Protection Code of Conduct

Henkilötietojen suojauksessa noudatetaan tutkimuksen ja
korkeakoulun Code of Conduct for Service Providers -standardin
periaatteita.

