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1. Rekisterinpitäjä 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 
Puhelin: (06) 868 0200 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 
Ensisijainen yhteyshenkilö: Darren Latvakoski, Asiantuntija (opintohallinto) 
Puhelin: (06) 868 0200 
Sähköposti: darren.latvakoski@centria.fi  
 
Yhteyshenkilö: Jarmo Kauppinen, Tietohallintopäällikkö 
Puhelin: (06) 868 0200 
Sähköposti: jarmo.kauppinen@centria.fi  
 
Yhteyshenkilö: Heikki Ahonen, Turvallisuuspäällikkö 
Puhelin: (06) 868 0200 
Sähköposti: heikki.ahonen@centria.fi 

 
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola, 
Puhelin (06) 868 0200, sähköposti: tietosuojavastaava@centria.fi 
 

4. Rekisterin nimi 
SÄHKÖISEN TENTTIMISEN TILAN VIDEOVALVONTA (EXAM) 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
Rekisterinpitäjä on oikeutettu käsittelemään tietoja kohdassa 6. mainitun tehtävän 
toteuttamiseksi. 

 
6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Sähköisen tenttimisen tilassa suoritettavien tenttien videovalvontaa käytetään 
opiskelijoiden tenttisuoritusten valvontaan. Sähköisen tenttimisen tilan videovalvontaa 
käytetään tenttitilanteessa epäillyn väärinkäytöksen selvittämiseen.  

 
7. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 

Videokuvatallenne, joka sisältää Centria-ammattikorkeakoulun sähköisen tentin suorittava 
henkilön sekä mahdollisesti samassa tilassa tai sen läheisyydessä liikkuneet henkilöt. 

• Tallenteiden säilytysaika on n. 2kk. 
 
Tallenteita säilytetään arviointiprosessin ajan, tarvittaessa myös oikaisumenettelyn ajan, 
jonka jälkeen ne poistetaan palvelimelta.  
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8. Käytettävät tietojärjestelmät ja tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Centria ammattikorkeakoulun 
opintotietojärjestelmästä, henkilön itsensä lisääminä sekä muista tilanteista, joissa käyttäjä 
luovuttaa tietojaan.  
 
Tenttivarauksia koskevat tiedot (tenttiaika, opiskelijan etu- ja sukunimi, sähköposti, 
tenttikone) tallenteiden valvontaa varten saadaan EXAM-tenttijärjestelmästä. 
 
Centria-ammattikorkeakoulun ulkopuolisten käyttäjien tiedot saadaan HAKA-kirjautumisen 
välityksellä käyttäjän kotikorkeakoulusta. 
 
Käyttäjältä pyydetään tenttivarauksessa suostumus kulunvalvonnan, videovalvonnan ja 
tenttijärjestelmän tietojen yhdistämiseen, jotta henkilöllisyys voidaan tarvittaessa 
varmentaa. 

 
9. Tietojen siirto tai luovuttaminen 

Videotallenteiden jälkitarkastusoikeus on seuraavilla henkilöillä:  
Kokkola/Ylivieska: Heikki Ahonen, Darren Latvakoski, Rainer Björk, Jarmo Kauppinen 
Ylivieska/Kokkola: Heikki Ahonen, Darren Latvakoski, Rainer Björk, Jarmo Kauppinen 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja sisältävien 
palvelinlaitteistojen tietoturvasta (niin fyysinen kuin digitaalinen) huolehditaan asiallisesti. 
Rekisterinpitäjä vastaa tallennettujen tietojen käyttöoikeuksista. 
Henkilötietojenkäsittelijöiltä vaaditaan aina käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat 
henkilökohtaisia. Käsittelijä voi nähdä vain niiden henkilöiden henkilötietoja, joita 
opiskelun tai työtehtävän hoitaminen vaatii. Yhteys EXAM-palveluun on suojattu salatulla 
tietoliikenteellä. 

 
12. Automatisoitu päätöksenteko 

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa. 
 

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Tarkastus pyyntö on jätettävä henkilökohtaisesti osoitteessa: Centria-ammattikorkeakoulu 
Oy, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola. Muista olla valmis myös todistaman henkilöllisyytesi 
virallisella kuvallisella henkilötodistuksella pyyntöä tehdessä. 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä 
rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyyttä tietojensa 
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poistamista, tämä tapahtuu vastaavasti kuin kohdan 11 pyynnöt. On tarpeen huomioida, 
että rekisterinpitäjällä saattaa olla muita lain edellyttämiä vaatimuksia jatkaa 
henkilötietojen käsittelyä, jolloin poistamispyyntö evätään. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa 
olevaa tietolainsäädäntöä. 
 


