Henkilötietojen käsittely
GDPR:n tavoite on parantaa EU-kansalaisen tietosuojaan liittyviä oikeuksia, yksityisyyden
suojaa sekä omien henkilötietojen luottamuksellista käsittelyä.
Asetuksessa korostetaan yksilön oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Rekistereiden pitää olla
perusteltua, läpinäkyviä ja tietojen käyttöön pitää olla suostumus. Yksilöllä pitää olla myös
mahdollisuus poistaa tai poistattaa omat tiedot rekisteristä.
Prodiags LMS on SaaS-palvelu jossa rekisterin pitäjänä toimii ryhmää ylläpitävä oppilaitos tai
yritys joka hallinnoi ryhmän käyttäjiä ja käyttäjien rooleja.
Asiakasorganisaatioille Prodiags Oy toimii järjestelmän ylläpitäjänä eli tietojen käsittelijänä.
Lisätietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta.
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Henkilötietojen käytön hyväksyntä
Kun kirjaudut ensimmäisen kerran Prodiagsiin, sinulle näytetään käsiteltävien henkilötietojen
kuvaukset ja sinua pyydetään hyväksymään niiden käyttö.

Tähän kyselyyn tarvitsee vastata vain kerran, mutta se kysytään erikseen jokaiselle sinun
käytössä olevalle käyttäjätunnukselle / roolille.
Lomakkeessa on myös linkki erilliseen tietosuojaselosteeseen (Privacy policy).
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Kun hyväksyt henkilötietojen käytön, Prodiagsin normaali käyttö voi alkaa.
Hyväksymisesi on voimassa toistaiseksi tai siihen saakka kunnes pääkäyttäjä uudistaa kyselyn.

Jos et hyväksy henkilötietojen käyttöä, sinut siirretään roolin / käyttäjätunnuksen poisto –
näkymään. Varsinainen poisto vahvistetaan sähköpostin avulla, vastaavasti kuin tunnuksen
aktivoiminen.
Organisaatioissa, kuten oppilaitoksissa, voidaan määrittää voiko käyttäjä poistaa itsensä
omatoimisesti (oletus), vai edellyttääkö poisto ryhmän pääkäyttäjän vahvistuksen.

Huom!
Jos sinulla on rooleja useissa Prodiags-ryhmissä, huomioi että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
yksityiskohdat ovat ryhmäkohtaisia. Esimerkiksi käytettyjen henkilötietokenttien lukumäärä ja
tarkoitus voivat vaihdella.
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Käyttäjätietojen poistaminen Prodiagsista

Käyttäjätietojesi poistaminen onnistuu myös asetuksista ”Poista minun tiedot” – kohdasta.
Poistaminen tapahtuu rooli kerrallaan, jos sinulla on vain yksi rooli, poistuu samalla myös
käyttäjätunnuksesi.
Muista: Poisto ei siis tapahdu välittömästi, vaan saat vahvistuslinkin sähköpostiisi joka on
voimassa kolme vuorokautta. Vasta klikkaamalla vahvistuslinkkiä tietosi ja käyttäjätunnuksesi
poistetaan.

Poistettuja tietoja ei voida palauttaa!
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Henkilökohtaisten tietojen vienti
Sinä olet tietojesi omistaja ja sinulla on oikeus ladata tietosi itsellesi ja käyttää niitä parhaaksi
katsomalla tavalla.

JSON formaatti on yleisesti käytetty formaatti järjestelmien välisessä tietojen siirrossa.
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