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1 Rekisterinpitäjä
MUKSUNKIRJA™ palvelun saa käyttöönsä ainoastaan päiväkodin tai vastaavan toimijan
tarjoamana. Tällöin kyseinen toimija toimii palvelun rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjän selosteen
käsittelytoimista löydät palveluun kirjautumalla. Voit myös ottaa yhteyttä henkilötiedon käsittelijään.

2 Rekisterin nimi
MUKSUNKIRJA

3 Henkilötiedon käsittelijä
Palvelun toteuttamisesta vastaa tietojenkäsittelysopimukseen pohjautuen
Clementia Oy (2320280-1)
MUKSUNKIRJA™
Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu
info@clementia.fi, 0403592019
Yhteyshenkilö: Marko Heikkilä
marko@clementia.fi, 0403592019

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
MUKSUNKIRJA™ on internetpohjainen viestintäpalvelu, joka parantaa päivähoitopaikan ja kodin
välistä vuorovaikutusta sekä lasten varhaiskasvatusta. Palvelua käyttävät päiväkodin henkilökunta
sekä lasten vanhemmat.
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5 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Palveluun kerätään päiväkodin ja lapsiryhmän osalta yhteystiedot, joita käytetään palvelun
viestinnässä. Päiväkodin henkilökunnasta kerätään nimi ja yhteystiedot palvelun käyttämistä
varten.
Hoitolasten tietojen osalta kerätään nimi, osoite ja hoitoon, kuten ruokavalioon ja vanhempien
yhteystietoihin liittyvää dataa.
Lasten tietoihin voidaan liittää valokuvia sekä varhaiskasvatussuunnitelmia.
Lasten huoltajista kerätään nimi ja osoitetiedot palvelun käyttöä, kuten viestintää, varten. Mikäli
lapselle on määritelty huoltajan lisäksi henkilöitä, jotka saavat lapsen hoidosta hakea, kerätään ko.
henkilöiden nimi ja yhteystiedot, jolloin hoitohenkilöstö saa palvelun kautta tarvittaessa yhteyden
hakijoihin.
Toimintayksikkö/Päiväkoti (tuottaja)
Nimi

Postitoimipaikka

Puhelin

Osoite

Yhteyshenkilö

Kuva

Postinumero

Sähköposti

Toimintayksikkö/Ryhmä
Päiväkoti

Puhelin

Nimi

Sähköposti

Kuva

Lapsi (asiakas)
Asiakkaan ID
järjestelmässä

Syntymäaika

Päiväkotiryhmä

Osoite

Hoitoaikavaraukset

Postinumero

Kuva

Paikkakunta

Lupa osallistua
seurakunnan järjestämiin
tilaisuuksiin

Muun tietojärjestelmän ID
Sukunimi
Puhuttelunimi
Maa
Etunimet
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Tahot joille saa välittää
tietoja lapsista

Lupa esiintymiseen
mediassa

Lupa töiden esiintymiseen
mediassa

Huoltaja(t)
Nimi

Paikkakunta

Osoite

Maa

Postinumero

Matkapuhelin

Sähköposti

Henkilökunta
Nimi

Osoite

Päiväkotiryhmä(t)

Ammatti

Postinumero

Kuva

Puhelin

Sähköposti

6 Säännönmukaiset tiedonlähteet
Tiedot saadaan palvelun käyttäjiltä (Päiväkodin henkilökunta, Hoitolasten vanhemmat)

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovutuksia

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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9 Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
Päiväkoti poistaa palvelusta hoitolapset hoitosuhteen päätyttyä. Hoitolapsen tiedot poistuvat
palvelusta viikon kuluessa päiväkodin tekemän poiston jälkeen. Huoltajien tiedot poistuvat viikon
kuluessa siitä, kun viimeinen huoltajan tunnukseen liitetty huollettava lapsi on poistettu palvelusta.
Henkilökunnan tiedot poistuvat palvelusta sen jälkeen, kun ne on ensin poistettu
asiakaspäiväkodin toimesta palvelusta ja kun ko. tunnuksella ei enää löydy aktiivisille hoitolapsille
tehtyä sisältöä.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: MUKSUNKIRJA™ palveluun liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään
lukituissa tiloissa. Aineistoon on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on oikeus materiaalia käyttää.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
MUKSUNKIRJA™ palvelu toimii suomalaisen Nebula Oy:n konesalissa palvelimilla, joiden ylläpito
on rajattu ainoastaan palvelun tuottajalle (Clementia Oy / MUKSUNKIRJA™. Palvelimet toimivat
tilassa, jossa on jatkuva kulunvalvonta ja joka teknisesti suojattu erilaisia vikatilanteita vastaan.
Palvelun käyttäjärekisteri on suojattu korkeatasoisen salauksen avulla, jolloin salasananoja ei
säilytetä selväkielisenä. Palvelua valvotaan erilaisin loki - menetelmin. Palvelun tieto
varmuuskopioidaan Amazon (tarkempi sijainti Frankfurt, Saksa) sijaitseville ainoastaan Clementia
Oy:n hallinnassa oleville palvelimille. Palveluun pääsy on rajattu roolipohjaisesti käyttöoikeuden
mukaan ja vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Yhteys palveluun on salattu (SSL). Muilta osin
noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä.

11 Evästeiden käyttö
Eväste (”Cookie”) on tiedosto, joka siirtyy palvelusta käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla palvelu
voi tunnistaa palvelun käyttäjät.
MUKSUNKIRJA™ - palvelu käyttää evästeitä käyttäjätilastoinnin tekemiseen. Lisäksi evästeitä
voidaan hyödyntää palvelun sisäänkirjautumisessa
Käyttäjä voi halutessaan kytkeä evästetoiminnon pois useimmista selaimista.
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12 Rekisteröidyn oikeudet
Palveluun rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa palveluun tallennetut henkilötietonsa. Pyyntö
tehdään kirjallisesti päiväkotiin tai muuhun tahoon, jonka kautta palvelu on saatu käyttöön.
Tarvittaessa henkilötiedon käsittelijä, Clementia Oy, avustaa tietopyynnön täyttämisessä.
Palveluun rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi, saada tietonsa poistetuksi
tai siirretyksi, rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä, vastustaa henkilötietojen perusteella
tehtyjä yksittäispäätöksiä sekä saada tietoa palveluun tallennettuihin henkilötietoihinsa
kohdistuneista tietoturvaluokkauksista.
Dokumentin loppu************************************************************************************

