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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 

Kehityspäällikkö Anne Vaahtio, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

Jonna Malmivuori, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2c. Tietosuoja-
vastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Konsta Ojanen, tietosuoja@winnova.fi 
 

3. Rekisterin nimi Kohti työtä 2.0 -hankkeessa kehitetyn AmisAppi -mobiilisovelluksen 
sisällöntuottajien rekisteri  

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
/ Rekisterin käyttö-
tarkoitus 

AmisAppi-mobiilisovelluksessa sisällöntuottajilla on omat kirjautumistunnukset, 
jotka muodostavat sisällöntuottajista rekisterin. Kaikki sisällöntuottajan julkaisema 
sisältö on julkista ja näkyy  Amisappi-mobiilisovelluksen /verkkosivujen kautta 
www.amisappi.fi.  

AmisAppi -palvelun käyttäjät: Amisappi-sovellus ei kerää palvelun käyttäjistä 
tietoa/evästeitä. 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

- Sisällöntuottajan sähköpostiosoite 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään 
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta 

http://www.amisappi.fi/
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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 

 
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin yhteyshenkilö luo sisällöntuottajaksi käyttäjiä, tunnus on sähköpostiosoite. 
Sähköposti pyydetään rekisteröidyltä itseltään. Amisappi kirjautumisessa käytetään 
kertakirjautumislinkkiä, joka toimitetaan rekisteröidyn ilmoittamaan sähköpostiin 
kirjautumisen yhteydessä. Kaikki sisällöntuottajan julkaisema sisältö on julkista ja 
näkyvät Amisappi-mobiilisovelluksen /verkkosivujen kautta www.amisappi.fi. 
Julkaisussa ei näy julkaisijan tietoja (sähköpostiosoitetta), ellei julkaistavaan 
sisältöön sitä ole kirjattu. Videot julkaistaan Amisappi-palvelussa linkkinä ulkoiseen 
videontoistopalveluun (esim. Youtube). Videon julkaisija hyväksyy ulkoisen palvelun 
käyttöehdot ladatessaan videon palveluun. 
 
Varmuuskopiot (snapshots) otetaan öisin tietokannasta päivittäin ja ne siirretään 
Amazon S3 tiedostopalveluun kunnes uudemmat versiot korvaavat ne. 
 
Palvelu on EU:n alueella joko Irlannissa tai Frankfurtissa. 
 
Palvelun käyttäjät: Amisappi-sovellus ei kerää palvelun käyttäjistä tietoa/evästeitä.. 
Amisappi-mobiilisovellus on asennettavissa mobiililaitteeseen Google Play ja Applen 
App Storesta veloituksetta. AmisApp:in käyttö EI edellytä kirjautumista tai pääsyä: 
puhelimen tietoihin, SD-kortin sisältöön, kameraan. Amisappia käytettäessä 
mobiililaite tulee olla yhdistettynä verkkoon.  

10. Tarkastusoikeus Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto, oikaisee sisällöntuottajan käyttöoikeudet omaava henkilö sen omasta 
aloitteestaan tai henkilön pyynnöstä. Korjauspyynnöt voidaan lisäksi osoittaa 
rekisterin yhteyshenkilölle. 

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

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

 

http://www.amisappi.fi/

