
 TIETOSUOJASELOSTE 1(4)  
 EU-tietosuoja-asetus 2016/679   
 Tietosuojalaki (1050/2018) 
 Laatimispäivä 1.6.2018, päivitetty 23.9.2021 
 

  

1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Osoite 

Postiosoite: PL 197, 26101 RAUMA 
Katuosoite: Satamakatu 19, 26100 RAUMA 

Muut yhteystiedot 

https://www.winnova.fi 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen 

2a. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Tietohallintopäällikkö Katja Kanerva-Leppänen, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2b. Muut 
yhteyshenkilöt 
rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

helpdesk@winnova.fi 
Sähköpostiosoitteet WinNovassa: etunimi.sukunimi@winnova.fi  

2c. Tietosuoja-
vastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Konsta Ojanen, tietosuoja@winnova.fi 
 

3. Rekisterin nimi WinNovan opiskelijaportaali 
Osoite: https://palvelut.winnova.fi/opiskelijaportaali 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
/ Rekisterin käyttö-
tarkoitus 

WinNovan opiskelijaportaali on WinNovan kaikkien opiskelijoiden yhteinen liittymä. 
Opiskelijaportaali täydentää oppimisympäristöjämme ja 
opintohallintojärjestelmiämme ominaisuuksilla, joita niihin ei olisi mahdollista 
rakentaa. Opiskelijaportaalia ja sen tietosisältöä hyödynnetään tällä hetkellä 
seuraavissa toiminnoissa: 
° Slice.fi –opiskelijaetusovelluksen käyttöönotto (FeedCowboy Oy) 
° Kulkukorttien tilaus Korttilinna Oy:ltä 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

° nimi (etunimet, kutsumanimi, sukunimi) 
° syntymäaika 
° sähköposti 
° opiskeluoikeuden kesto 
° opiskeluoikeuden tyyppi 
° opiskelupaikkakunta 
° henkilön yksilöivä tunniste 
° henkilön kasvokuva (käyttäjän itse lataama) 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Opiskeluoikeudellisten käyttäjien tiedot siirtyvät järjestelmään WinNovan 
tietovarastosta, joka kokoaa nämä tiedot ao. master-järjestelmistä, joista on omat 
tietosuojaselosteensa. Mahdollisista tietovaraston ulkopuolisista 
opiskeluoikeudellisista henkilöistä tallennetaan kirjautumiseen ja opiskelijaportaalin 
käyttöön tarvittavat tiedot, jotka he ovat itse antaneet. 

https://palvelut.winnova.fi/opiskelijaportaali
https://palvelut.winnova.fi/julkiset/asiakirjat/Tietosuojaselosteet/Tietosuojaseloste_WinNova_Tietovarasto.pdf
https://palvelut.winnova.fi/julkiset/asiakirjat/Tietosuojaselosteet/Tietosuojaseloste_WinNova_Tietovarasto.pdf
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7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

FeedCowboy Oy tarvitsee käyttäjän ja hänen opiskeluoikeutensa tietoja Slice.fi-
opiskelijaetusovelluksensa käyttöönottoon ja ylläpitoon. Tarkemmat tiedot löytyvät 
Slice.fi –tietosuojaselosteesta. 
 
FeedCowboy Oy:llä on pääsy henkilön tietoihin vain, jos hänellä on aktiivinen 
opiskeluoikeus, hän on hyväksynyt palvelun ehdot ja hän on ladannut oman kuvansa 
opiskelijaportaaliin. Tämän jälkeen FeedCowboy Oy:llä on pääsy henkilön 
yksilöivään tunnisteeseen, nimeen, syntymäaikaan, sähköpostiin ja henkilön 
lataamaan kuvaan WinNovan REST/JSON-rajapinnan kautta. Jos henkilö ei hyväksy 
palvelun etuja eikä halua opiskelijaetusovellusta käyttöönsä, hänen tietojaan ei 
luovuteta eteenpäin FeedCowboy Oy:n käyttöön. 
 
Korttilinna Oy tarvitsee opiskelijaportaalin henkilötietoja kulkukorttien 
valmistamiseen. Jokaiselle henkilölle muodostetaan kulkukorttitilaus ensimmäisen 
opiskeluoikeuden kirjaamisen jälkeen, ennen opiskeluoikeuden alkamista. 
Lähtökohtaisesti henkilöstä tehdään korttitilaus vain kerran, mutta kulkukortin 
rikkoutuessa tai kadotessa henkilölle voidaan tarvittaessa muodostaa uusi korttitilaus. 
Uusi tilaus muodostetaan vain henkilön omasta aloitteesta. 
 
Korttilinna Oy:llä on pääsy henkilön tietoihin vain, jos henkilöllä on ollut aktiivinen 
opiskeluoikeus 1.8.2018 jälkeen. Korttilinna Oy:llä on pääsy henkilön yksilöivään 
tunnisteeseen, nimeen, syntymäaikaan ja opiskelupaikkakuntaan WinNovan 
REST/JSON-rajapinnan kautta. Korttilinna Oy käynnistää vastaanottamastaan 
tilauksesta prosessin, jonka lopputuloksena on fyysisen kulkukortin luovuttaminen 
ao. henkilölle. Korttilinna Oy:n tietosuojaan voi tutustua tarkemmin heidän omalla 
”Tietosuoja & GDPR”-sivustollaan, josta löytyvät kaikki tarvittavat dokumentit. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Slice.fi-opiskelijaetusovelluksen prosesseissa ei synny manuaalista aineistoa. 
 
Korttilinna Oy käynnistää saamastaan tilauksesta prosessin, jonka lopputuloksena on 
fyysinen kulkukortti. Kulkukortit postitetaan keskitetysti WinNovaan 
opiskelupaikkakunnasta riippuen joko Poriin tai Raumalle, jossa ne sitten jaetaan ao. 
henkilöille. Kulkukortissa lukee henkilön yksilöivä tunniste, nimi sekä syntymäaika. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Opiskelijaportaaliin kirjaudutaan WinNovan AD-tunnuksilla SSL-salatun yhteyden 
läpi. Kirjautumisen jälkeen kaikki opiskelijaportaalissa tapahtuva lähtevä ja 
suuntautuva liikenne on kokonaan SSL-salattua. 
 
Opiskelijaportaalin tietokantapalvelin on palomuurilla suojattu, kahdennettu ja se 
varmistetaan kolmen tunnin välein. Tietokantapalvelimeen on pääsy vain 
määritellyistä IP-osoitteista. Käyttäjän antamat suostumukset, sähköposti, tallennettu 
kuva, opiskelupaikkakuntatieto sekä opiskeluoikeuden kesto ja tyyppi hävitetään 
opiskelijaportaalin tietokannasta kuukauden kuluttua opiskeluoikeuden päättymisestä. 

https://www.korttilinna.fi/tietosuojaseloste/tietosuoja-gdpr
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Muutoin tietojen säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan WinNovan 
arkistointimuodostussuunnitelmaa sekä arkistointiviranomaisten kulloinkin voimassa 
olevia säännöksiä ja määräyksiä. 
 
Korttilinna Oy ja FeedCowboy Oy noutavat tarvitsemansa tietosisällön WinNovan 
REST/JSON –rajapinnan kautta. Rajapinnan käyttö vaatii HTTP Basic 
Authentication –tunnistautumisen, jonka lisäksi sen käyttö on rajattu tietyille IP-
osoitteille. Jokaisesta rajapintakutsusta syntyy tietokantaan lokirivi, josta selviää 
kutsun ajankohta ja IP-osoite. 

10. Tarkastusoikeus Opiskelijaportaaliin kirjautunut käyttäjä näkee luovutettavat tietonsa käyttöliittymän 
kautta. Käyttäjän nimi, syntymäaika, opiskelupaikkakunta sekä opiskeluoikeuden 
kesto ja tyyppi haetaan WinNovan tietovarastosta. Käyttäjä kirjaa Slice.fi-
opiskelijaetusovelluksen käyttöönoton yhteydessä suostumuksensa palvelun käyttöön, 
sähköpostiosoitteensa sekä kasvokuvansa. Opiskeluoikeuteen liittyvät tiedot voi 
tarkastaa opiskelijaportaalin lisäksi opintohallintojärjestelmien web-liittymillä. 
Opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisterissä 
pidettävät omat tietonsa ja myös se, onko tiedot hävitetty säädetyn säilyttämisajan 
jälkeen. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka ilmoittaa 
tarkastusajan ja paikan. Henkilöllisyystodistuksensa esitettyään henkilö saa tutustua 
häntä koskeviin tietoihin. Hänelle ilmoitetaan samalla mistä rekisterin tiedot on saatu, 
mihin niitä käytetään ja mihin mahdollisesti luovutetaan. Tämä oikeus on myös 
kaikilla kumppaneilla, joilla on käyttöoikeus WinNovan tietoverkkoon. 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto, oikaisee tehtävänmukaiset käyttöoikeudet omaava työntekijä sen  
omasta aloitteestaan tai henkilön pyynnöstä. Mikäli opiskeluoikeuden omaava 
henkilö ei itse pääse korjaamaan tietojaan, korjauspyyntö tehdään sähköpostilla 
osoitteeseen helpdesk@winnova.fi. Opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen henkilöllä 
on oikeus tarkistaa ja korjata rekisterissä pidettävät omat tietonsa. Korjausvaatimus 
osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka vie hyväksytyn korjausvaatimuksen 
tietojen ylläpitäjille. Tämä oikeus on myös kaikilla kumppaneilla, joilla on 
käyttöoikeus WinNovan tietoverkkoon. 

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja muissa, kuin tässä tietosuojaselosteessa mainituissa 
käyttötarkoituksissa. 
 

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvia päätöksiä.  

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista 
rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).  

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojainformaatiota. 
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Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
Vastustamisvaade osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. 

 


