
Tietosuojaseloste / nodefor.fi/koulu
Rekisterinpitäjä: nodefor.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Pertti Hourunranta, sähköposti: info@nodefor.fi

Rekisterin käyttötarkoitus: Nodefor.fi -sivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics
-ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. 
cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat 
tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Nodefor.fi käyttää tätä 
tietoa kävijämääräseurantaan.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla 
selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei voi käyttää kaikkia sivuston 
toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä 
mainittuun käyttötarkoitukseen.

Nodefor Koulu palvelun rekisteriin kerätään tietoa koulun opettajista ja resurssisuunnittelijoista 
sekä heidän sijaistarpeistaan. Käyttäjistä rekisteriin talletetaan sähköpostiosoite, palveluun 
kirjautumiseen tarvittava salasana sekä käyttäjärooli. Salasana talletetaan kryptattuna, eli ei-
selväkielisenä. Lisäksi rekisteriin talletetaan käyttäjien itse ilmoittamat sijaistarpeet. Palvelussa 
sijaistarve yhdistetään tiettyyn käyttäjään.

Nodefor Koulu -palvelussa on kahden tasoisia käyttäjätunnuksia. Koulukohtainen pääkäyttäjä / 
resurssisuunnittelija hallinoi koulun resursseja, mukaan luettuna koulun opettajat. 
Resurssisuunnittelija näkee palvelussa olevien opettajien sähköpostiosoitteet, mutta ei salasanoja, 
mikäli opettaja on itse muuttanut käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä luodun salasanan. Lisäksi 
resurssisuunnittelija näkee opettajien ilmoittamat sijaistarpeet ja niiden syyt. Resurssisuunnittelija ei
pääse näkemään muiden kuin oman koulunsa resurssit ja sijaistarpeet.

Opettaja-tunnuksella käyttäjä näkee vain omat käyttäjä- ja sijaistarvetietonsa. Sijaistarpeista 
opettaja näkee myös joko itse hankkimansa tai resurssisuunnittelijan järjestämän sijaisen nimen.

Nodefor Koulu -palveluun talletetaan seuraavat tiedot:

• käyttäjän sähköpostiosoite

• käyttäjän salasana kryptattuna

• sijaistarvetiedot

◦ sijaistarpeen päivämäärä ja kellonaika / oppitunnit

◦ sijaistarpeen syy

◦ opetettava aine, opiskelijaryhmä ja opetustila

◦ oppituntien lisätiedot

◦ sijaisen nimi



Palveluun kirjauduttaessa käyttäjän selaimelle luodaan eväste, jonka avulla hänet tunnistetaan 
palvelussa ja hän pääsee näkemään käyttäjäroolinsa mukaisesti joko omat tietonsa ja ilmoittamansa 
sijaistarpeet tai resurssisuunnittelijana lisäksi oman koulunsa opettajat ja heidän sijaistarpeet. Eväste
tuhotaan, kun käyttäjä kirjautuu ulos palvelusta.

Nodefor Koulu palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman selaimelle asetettavaa evästettä.

Sovellusten rekistereissä olevia henkilöiden yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitetta voidaan käyttää
kyseiseen sovellukseen liittyvien uusien teknisten ja käyttäjäsopimuksiin liittyvien asioiden 
viestimiseen. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta edelleen kolmansille 
osapuolille.

Sijaistarvetiedot poistetaan rekisteristä vuosittain, kesäkuun lopussa.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Käyttäjäseurantatietoja (Google Analytics) käytetään  
sivuston käyttäjämäärien seurannassa ja analysoinnissa. 

Nodefor Koulu -palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityminen sekä  
käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautuminen ovat edellytys sille, että jokaisen käyttäjä pääsee 
näkemään vain oman käyttäjäroolinsa oikeuttamat tiedot, jotka ovat kerrottu edellä. Palvelua ei voi 
käyttää rekisteröitymättä palvelun käyttäjäksi. Koulun resurssisuunnittelija rekisteröi opettajat 
palveluun.

Rekisterin suojaus: Nodefor Koulu -palvelun käyttäjä- ja sijaistarvetiedot talletetetaan Suomessa 
sijaitsevalle tietokantapalvelimelle. Tietokanta on suojattu salasanalla, joka on vain nodefor.fi 
rekisteriasioista vastaavan ja sovelluksen kehittäjän tiedossa. Palveluun rekisteröityneiden 
käyttäjien salasanat on tallennettu kryptattuina, ei-selkokielisenä. Kaikki yhteydet nodefor.fi 
sivuston ja käyttäjän välillä tapahtuvat suojatulla SSL -yhteydellä.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot rekisteristä ja 
tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Lisäksi 
rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus peruuttaa aiemmin 
annettu suostumus tietojen käsittelylle sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
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