Privacy policy for Moodle Music
Tietosuojaseloste: Moodle Music
Name of the service
Moodle Music
Rekisterin nimi
Controller of the data file and contact Moodle Music
information
matti_jordman@hotmail.com
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Data to be recorded
Following data will be recorded: name, user name,
Rekisteriin tallennettavat tiedot
email address. You can record following additional
personal data in the system: city, country,
language, description, photograph, web page,
accounts for instant message systems, phone
numbers, address information

Moodle Music
Moodle Music
matti_jordman@hotmail.com
Seuraavat tiedot tallennetaan, kun kirjaudut
palveluun: nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite.
Voit itse tallentaa itsestäsi seuraavat tiedot:
paikkakunta, maa, käyttäjän haluama kieli, kuvaus,
valokuva, web-sivun osoite, pikaviestinohjelmien
tunnukset, puhelinnumerot, osoitetiedot

The purpose of the processing of
data
Tietojen käyttötarkoitus

Collected personal data are used to
manage access rights, communicate and distribute
information on teaching and studies
learning supervision and assessment. System log
data are used to monitor server and data
communications capacity, solve technical problems
and misuse

Data storage period
Tietojen säilytysaika

The data will be stored as long as the user is active Tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjä toimii
in the service. The data will be deleted at the latest aktiivisesti palvelussa. Tiedot poistetaan viimeistään
after 300 days of inactivity.
käyttäjän oltua passiivinen 300 päivän ajan

Regular transfer of data to third
parties
Tietojen säännönmukainen
luovuttaminen

Persons with permissions to access the data
include course teaching personnel, system
administrators and contact persons named by the
controller. The data are not transferred to third
parties nor outside EU.
If a user wants to access personal data concerning
his/her studies, he/she can contact the conroller of
the data (above).
In the network SSL technology is used to protect
personal data. In the service the personal data file
is protected by personal user accounts and
authorisation of administrators.

Tietoihin on pääsyoikeus kurssin opettajilla,
järjestelmän pääkäyttäjillä ja rekisterinpitäjän
nimeämillä yhdyshenkilöillä. Henkilötietoja ei
luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja
luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.
Jos käyttäjä haluaa tarkistaa omaa opiskeluaan
koskevia tietoja, hän voi ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjään (ks. yllä).
Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu
SSL-tekniikalla. Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä
henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien
henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

Contact the controller fo the data.

Ota yhteyttä rekisterinpitäjään.

Right of access to personal data
Itseä koskevan tiedon
tarkistusoikeus
Principles of protecting data
Rekisterin tietojen suojaamisen
periaatteet

Correction of incorrect information
Virheellisten tietojen oikaisu

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
palvelun käyttöoikeuksien hallintaan,
opetuksesta ja opinnoista tiedottamiseen,
oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten
arviointiin. Palvelun käytöstä lokiin kertyviä
henkilötietoja käytetään palvelimen ja tietoliikenteen
kapasiteetin seurantaan, teknisten ongelmien ja
väärinkäytösten selvittämiseen

