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1. Rekisterin nimi

Starsoft Primus -hallinto-ohjelma

2. Rekisterin pitäjä

Kauniaisten kaupunki
Sivistystoimi
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

3. Yhteyshenkilö

Anna Viitanen
hallintosihteeri
puh. 09-5056 313
anna.viitanen@kauniainen.fi
Pääkäyttäjän lisäksi rekisteriasioita hoitavat koulukohtaisina käyttäjinä
koulusihteerit, rehtorit sekä nimetyt vastuuhenkilöt.
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa
ja tietoja antaa StarSoft Oy.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

StarSoft Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä,
jolla hoidetaan koko kunnan opetustoimi. Se ei tarvitse rinnalleen
muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.
Tietojärjestelmän ydinohjelma on StarSoft Primus.
Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään
kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä
Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.

5. Rekisterin tietosisältö

Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis.
huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri,
hakijarekisteri, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien rekisteri, työpaikkakouluttajien rekisteri, johtokuntarekisteri sekä koulutustarkastajien rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä
pedagogisten asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten sekä näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tärkeimmät lähteet ovat Väestörekisteri, kunnan/kaupungin koulutoimi ja muut hallinnonalat sekä opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista,
lääninhallituksista (toisen asteen yhteishaku) sekä Ylioppilastutkintolautakunnasta.

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

Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös
muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin
tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun. Tietoja ei luovuteta
eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään lukituissa työpisteissä ja lukituissa
kaapeissa.
B. Sähköiset tiedostot
Hallintojärjestelmä on kaupungin sisäverkossa toimiva, salasanoin
suojattu järjestelmä. Käyttäjät saavat henkilökohtaisen tunnuksen ja
salasanan voidakseen kirjautua järjestelmään. Käyttäjällä on oikeus
käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee.
Käyttöoikeus poistetaan työntekijän siirtyessä pois tehtävistä, joita
varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka säilyy
palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot (HetiL
26 §). Henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti tarkastusoikeuden toteuttamisesta vastaavalle henkilölle (HetiL 28§). Tiedot pyritään antamaan viivytyksettä
ja pyydettäessä kirjallisina. Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti
evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus. Todistuksesta ilmenee
syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi tämän
jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. (HetiL
28 §).

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi (HetiL 29 §).

11. Kielto-oikeus

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.

