REGISTERBESKRIVNING
Datum för uppgörande: 20.02.2018
1. Den
registeransvariga

Namn

Malax kommun, Bildningsnämnden
Adress

Malmgatan 5, 66100 Malax
Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Tfn 06-347 7111, malax@malax.fi
2. Kontaktperson
i ärenden
angående
registret

Namn

Rektor Mona Enlund, rektor Margareta Bast-Gullberg
Adress

Malmgatan 5, 66100 Malax
Telefonnummer under arbetstid, e-postadress

Tfn 06-347 7111, mona.enlund@malax.fi, margareta.bast-gullberg@malax.fi
3. Registrets namn
Malax kommuns register över Fronter/itslearning
4. Ändamålet med
behandlingen av
personuppgifter

Enligt avtal kunna bjuda tjänster från itslearning vid Gymnasiet i Petalax samt
Högstadiet i Petalax.

5. Registrets
datainnehåll

Registret innehåller följande uppgifter om användaren: namn, användarnamn,
lösenord, epost, organisation, kurser/gruppinformation, användarrättigheter.
Dessutom ingår i registret bedömning/respons samt pedagogiska uppgifter.

6. Regelmässiga
uppgiftskällor

Uppgifter som finns i registret överlämnas med elev/studerandes samtycke.
Dessutom samlas uppgifter in genom egen aktivitet när eleven/studeranden/läraren
på egen hand sätter in uppgifter.

7. Regelmässigt
utlämnande av
uppgifter

Till vem/vilka, i vilka situationer/varför, med stöd av vilken lag

8. Översändande
av uppgifter
utanför EU eller
EES

Uppgifterna i registret överförs inte till länder utanför EU- eller EES-området.

Inga regelmässig utlämning av uppgifter.

Skydd av ADB-register
9. Principerna för
skyddet av registret Uppgifter i elektronisk form förvaras på kommunens egen server. För tillgång till
registret krävs användarnamn och lösenord.
Uppgifterna från registret förvaras tekniskt hos administratören itslearning. Tjänsten
förvaras i ett övervakat serverrum, dit endast tillbörlig personal har tillträde. Rätt att
använda användarregistret har endast personer från itslearning som getts tillträde.
Användare av registret har tystnadsplikt.
Skydd av manuellt material

10. Granskningsrätt Registrerade användare har enligt Dataskyddsförordningens artikel 13 rätt att
granska registeruppgifter om sig själv samt erhålla kopior av de personliga
uppgifterna.

11. Rätt att kräva
Registrerade användare har enligt Dataskyddsförordningens artikel 16 rätt att kräva
rättelse av uppgifter rättelse av officiella uppgifter. Begäran om rättelse måste göras skriftligt till
registeransvarig person.

12. Övriga
rättigheter med
anknytning till
behandling av
personuppgifter

Registret ger inte vidare information för marknadsföring, direktreklam, marknadseller åsiktsundersökningar.

