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Tietosuojaseloste – 
opetusaineistot.kirjavalitys.fi 
Toimiakseen oikein ja tarjotakseen hyvän käyttäjäkokemuksen Kirjavälitys Oy  kerää 
opetusaineistot.kirjavalitys.fi:n käyttäjistä henkilötietoja, joita käytetään sähköisen aineiston 
jakelussa.   Kerättyjä tietoja käytetään palvelun toteutuksessa, johon liittyy tietojen jakaminen 
sähköisen aineiston tarjoavan kustantajan kanssa, jotta kustantaja voi todentaa materiaalin 
käyttöoikeuden. 
 
Kirjavälitys Oy seuraa voimassa olevaa henkilötietolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU) 
2016/679. Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa 
olevan henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, 
kirjautumiset, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla evästeiden (cookies) 
avulla.  Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. 
Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää 
evästeiden käytön, mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia 
palvelujamme. 

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää alikäsittelijöitä, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi 
yhtiömme lukuun.  Kaikki alikäsittelijämme seuraavat voimassa olevaa henkilötietolakia ja 
tietosuoja-asetusta. Tarkempia tietoja alikäsittelijöistä saa lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi 

Kirjavälitys on toteuttanut modernit organisatoriset ja tekniset tietoturvatoimenpiteet, joilla 
varmistetaan käsiteltävien henkilötietojen suojaus prosessi- ja menetelmätasolla. Tarkempia 
tietoja Kirjavälityksen organisatorisista ja teknisistä tietoturvatoimenpiteistä saa lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi 

REKISTERINPITÄJÄ: 

Kunta (peruskoulujen opettajat ja oppilaat, kunnan opetustyöntekijät) 

Kustantaja (kustantajan suorat asiakkaat, esim. lukiolaiset) 

REKISTERIN NIMI: Opetusaineistot.fi käyttäjärekisteri 
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HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: Sähköisten oppimateriaalien tarjoaminen niiden 
käyttäjille 
 
REKISTERIN SISÄLTÄMÄT HENKILÖTIEDOT: nimi, sähköpostiosoite, käyntikerrat 
 
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA: Tiedot poistetaan pyynnöstä, kun asiakassuhde on 
päättynyt.  Tietojen poisto estää samalla pääsyn digitaalisiin aineistoihin 
 
TIETOJEN KÄYTTÖ SUORAMARKKINOINNISSA: Tietoja ei käytetä suoramarkkinoinnissa 
 
HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE: Tietoja ei siirretä EU/ETA-
alueen ulkopuolelle 
 
HENKILÖTIETOJEN YHDYSHENKILÖ: Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä ja 
pyyntöjä koordinoi Kirjavälityksen tietosuojayhdyshenkilö Mika Leinonen, Hakakalliontie 10, 05460 
Hyvinkää, helpdesk@kirjavalitys.fi, 010-345 1251 
 
 
Asiakasrekisterin luottamuksellisuus 

Asiakas- ja yhteyshenkilötietojamme säilytetään Kirjavälityksen suojatussa tietokannassa, johon 
on pääsy vain nimetyillä työntekijöillä työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Hallinnoimamme 
henkilörekisteri on ehdottomasti luottamuksellinen. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen 
tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja 
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä muutoinkin 
turvautua henkilötietolaissa ja tietosuoja-asetuksessa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat 
pyynnöt osoitetaan osoitteeseen helpdesk@kirjavalitys.fi 
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