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Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin kansalaisopistossa? 
Informoimme tässä Tornion kaupungin kansalaisopiston keräämien henkilötietojen käsittelyä. 

Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 
 

1. Rekisterinpitäjä  
Tornion kaupunki, Elämänlaatulautakunta/kansalaisopisto 
Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO 
kirjaamo@tornio.fi 
 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö  
Tarja Hooli 
Seminaarinkatu 14, 95400 Tornio 
+358 (0)50 597 1939 
tarja.hooli@tornio.fi 
 

3. Tornion kaupungin tietosuojavastaava ja yhteystiedot  
Merja Sorjanen 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 (0)40 5971 341 
kirjaamo@tornio.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. Järjestelmään rekisteröidään vain, 
asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tietosuoja-asetuksen art. 6: 1c mukaan. 
Rekisterissä olevat opiskelijoita koskevat tiedot ovat viranomaiselle välttämättömiä, jotta opiskelijat 
saadaan riittävän tarkasti yksilöityä kursseille opiskelijoiksi ja jotta kurssimaksut kohdentuvat oikein. 
Alaikäisten opiskelijoiden huoltajan/vanhemman tiedot ovat myös pakollisia näiden asioiden 
hoitamisen kannalta. Lisäksi kerätään tilastoinnin takia tarpeellisia tietoja. Rekisterin tiedot ovat 
viranomaiselle välttämättömiä, valtionhallinnon ja kaupungin viranomaisten edellyttämien 
tilastotietojen tuottamista varten.  

 
5. Rekisterin/rekistereiden sisältämät tiedot  

Kansalaisopiston henkilörekisteri on kurssihallintajärjestelmä HelleWi. Järjestelmä sisältää kaikki 
opistolla tarjolla olevat kurssit sekä oppilaiden ja opettajien henkilötiedot. Sukunimi, etunimi, 
henkilötunnus ja osoite. Oppilaiden lisätiedot tilastoja varten: sukupuoli, kotikunta, 
tutkinto/koulutusala, pääasiallinen toiminta ja äidinkieli. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat 
tarpeelliset kurssimuutosten ja muun koulutukseen liittyvän tiedottamisen takia.  
 

6. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytysajat perustuvat Kansallisarkiston määräyksiin ja Kuntaliiton suosituksiin.  
 

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  
Henkilötietojen pääasiallinen käsittely tapahtuu tietojärjestelmän ylläpitäjän toimesta, joka on 
kansalaisopiston toimiston henkilökunta sekä joiltakin osin kansalaisopiston opettajat. 
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8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja luovutetaan laskutusta varten talouspalvelun myyntireskontraan käyttöoikeuden 
omaavalle henkilölle ja tarvittaessa perintätoimistolle. 

 

 
9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä 
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty 
tietosuoja-asetuksen artikloissa 13-15. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle 
kaupungin kotisivuilta (www.tornio.fi) löytyvällä lomakkeella tai täyttämällä lomake rekisteriasioita 
hoitavan yhteyshenkilön tai tietosuojavastaavan luona. 


