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Registrets namn 
Persondatabas i medborgarinstitutets, bildkonstskolans och musikinstitutets 
förvaltningsprogram (HelleWi) 
 
Registerförare 
Kyrkslätts kommun 
Kyrkslätts medborgarinstitut, bildkonstskola, musikinstitut 
Kyrkstallsvägen 1A, 2 vån. 02400 Kyrkslätt 
opistot@kirkkonummi.fi, 040 126 9312 
 
Registeransvarig 
Registrets ansvarsperson är institutets rektor, vars uppgifter innebär att ta hand om att 
systemet sköts ändamålsenligt.  Rektorn kontrollerar användarrättigheterna vid behov och 
sköter om att man handleder i användningen av systemet och att användarna får tillräcklig 
utbildning. 
 
Personen som sköter registerärenden 
Institutens gemensamma kundtjänst- och studiekoordinator Annika Mickos, 
annika.mickos@kirkkonummi.fi, 040 126 9312. 
 

Den som sköter registerärenden har som uppgift att genomföra användarrättigheterna 
efter att de beviljats samt ge exaktare information om registret och den registerfördas 
rättigheter. 
 
Registrets användningsändamål och grund för förande av registret 
I systemet registreras endast de uppgifter som är behövliga med tanke på skötseln av 
ärenden och de registerfördas rättsskydd. De registerförda personerna är sakägare i de 
ärenden som behandlas och som registreras i systemet. 
 
Uppgifterna som finns i registret och som gäller lärare är nödvändiga för myndigheten för 
att lärarna tillräckligt noggrant kan identifieras för lönebetalning. 
 
Uppgifterna som finns i registret och som gäller studerande är nödvändiga för 
myndigheten för att studerandena tillräckligt noggrant kan identifieras som kursernas 
studerande och för att kursavgifterna riktas rätt.  
 
Dessutom samlas uppgifter som är behövliga med tanke på kundtjänsten, planeringen av 
verksamheten och statistikföringen. 
 

Uppgifterna som finns i registret är nödvändiga för myndigheten för att den kan producera 
de statistikuppgifter som statsförvaltningens och kommunens myndigheter förutsätter. 
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Registrets innehåll   
Efternamn obligatoriskt 
Tilltalsnamn obligatoriskt 
Personbeteckning obligatorisk för lärarna för lönebetalning 
Personbeteckning obligatorisk för studerandena för identifiering av personen och för 
fakturering 
Adress för postning 
Hemkommun för statistikföring 
Telefonnummer obligatoriskt för informering om kursändringar 
E-postadress för meddelande om bekräftelse av anmälan och för informering 
Examen för statistikföring 
Huvudsaklig verksamhet för statistikföring 
Modersmål för statistikföring 
  
Källor som i regel används för registret 
Registret uppdateras med uppgifter som fås av sakägarna vanligtvis i samband med 
inskrivningen till kursen eller till lärare. 
 
Ändamål för vilka uppgifter i regel lämnas ut 
Utlämning av information till kommunens lönebetalnings- och faktureringssystem. Annars 
lämnas information i regel inte ut till utomstående instanser. Uppgifter lämnas ut endast på 
basis av en identifierad informationsbegäran. 
 

Enligt lagen om personregister (Personuppgiftslagen 523/1999 10 §) har kunden rätt att 
granska vilka uppgifter om honom/henne finns i institutets databas. 
 
Användning av registret 
Registret är avsett för myndighetsbruk. 
 

Rätten att bläddra sekretessbelagda uppgifter har begränsats genom att fastställa 
användarrättigheterna användarspecifikt. 
 

Från registret printas ut de utskrifter som krävs och som annars är behövliga och som 
innehåller sakägarnas namn, adresser och information som gäller ärendets kvalitet. 
Sekretessplikten beaktas. 
 

Uppgifterna i registret överlåts inte för direktmarknadsföring, marknads- och 
opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskning. 
 
Samkörning av registret med andra personregister 
Registret har inget samband med andra personregister. 
 

Skydd av registret 
Registret är avsett endast för institutens interna myndighetsbruk för vilket användarna 
fastställs användargruppsspecifika användarrättigheter. 
 

Systemet används i nätmiljön alltid via en SSL-skyddad förbindelse. Systemets 



serverapparater förvaras i ett låst utrymme dit endast IT-personalen har tillgång. Datorer, 
med vilka systemet används, finns i övervakade lokaler. 
 

Användning av kurssystemet förutsätter en användarkod och ett användarspecifikt 
lösenord. Användarkoden ges i samband med beviljandet av användarrättigheten. 
 

Användarrättigheten avslutar när personen inte längre gör de uppgifter för vilka 
användarrättigheten beviljats. Samtidigt tas användarkoden bort. 
 

IT-personalen tar regelbundet hand om säkerhetskopiering av systemets uppgifter. 
 
Förvaring, arkivering och förstöring av personregistret och registeruppgifter 
Uppgifterna förvaras i registrets databas.  
 
Information till den registrerade 
Till personer i registrets databas meddelas muntligt eller skriftligt när de namn- och 
kontaktuppgifter som gäller honom eller henne har registrerats i 
kursadministrationssystemet. Man meddelar också att systemets registerbeskrivning finns 
till påseende i institutets kanslier och på institutets webbplats. 
 
Rätt till insyn 
Den registerförda kan personligen eller skriftligen framföra en begäran som gäller rätten till 
insyn till personen som sköter institutets registerärenden (kundtjänst- och 
studiekoordinator Annika Mickos, annika.mickos@kirkkonummi.fi, 040 126 9312). 
Identiteten av den som begär uppgifter kontrolleras innan uppgifterna lämnas ut. Rätten till 
insyn genomförs i huvudsak inom en vecka från det att begäran framförts. Registret 
innehåller inte sådana uppgifter som inte omfattas av rätten till insyn. 
 
Rättelse av uppgift 
Personuppgifternas korrekthet granskas i samband med anmälan till kursen eller när ett 
arbetsförhållande börjar. Den registerförda kan när som helst muntligt eller skriftligt föreslå 
rättelse av uppgift. Rättelsen utförs i systemet omedelbart. 
 
Registerförvaltning 
Som registerförare utnyttjar kommunen beslutanderätt som gäller registret. 
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