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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Seinäjoen kaupunki, Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Kirkkokatu 6, PL 215, 60100 Seinäjoki
p. 06-4162 111
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Aija-Marita Näsänen, varhaiskasvatusjohtaja
Antti Vuorela, aluejohtaja
Tuija Tiitu, aluejohtaja
Johanna Vieri, aluejohtaja
Tarja Louhiranta, johtaja
Yhteystiedot (osoite, puhelin)

Koulukatu 20 B, 60100 Seinäjoki
p. 06 416 2111
3. Rekisterin nimi
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
(rekisterin käyttötarkoitus)

5. Rekisterin tietosisältö

Daisy-tietojärjestelmä toimii lasten päivähoidon päivittäisenä apuvälineenä
kaikille päivähoidossa työskenteleville. Lisäksi se toimii yhteydenpitovälineenä
päivähoidon ja vanhempien välillä.
- Päiväkodin työntekijät, perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäivähoitajat
- Päiväkodin johto, päivähoidon johto, vanhemmat
- Lasten sisään- ja uloskirjaukset, poissaolot, lomat
- Työntekijöiden sisään- ja uloskirjaukset, koulutukset, lomat, poissaolot
- Raportointi ja koonnit
- Tiedottaminen, viestintä ja lupakyselyt
- Ruokatilausten hallinta
- Palvelu- / hoitosopimusten alaisten tietojen ylläpito ja hallinta sähköisesti
- Allergiatietojen ylläpito ja hallinta sähköisesti
- Yhteystietojen ylläpito ja hallinta sähköisesti
Sähköisesti tallennetut tiedot:

Abilitasta ja Titaniasta välitetyt tiedot (lapset, työntekijät):
- Henkilötunnus, lapsen nimi, perhetieto ilman nimiä
- Lapsen ja työntekijän sijoituspaikka ja ryhmä ja suunniteltu paikallaoloaika
- Suunnitellut poissaolot
Daisy-Tietojärjestelmässä olevat tiedot (lapset):
- Henkilötunnut, lapsen nimi
- Huoltajien nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
- Varahakijoiden nimi ja puhelinnumerot
Rekisterin tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin.
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Manuaalisesti tallennetut tiedot

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

Lasten tiedot saadaan Abilita-tietojärjestelmästä ja työntekijöiden tiedot
Titania-tietojärjestelmästä. Daisy-tietojärjestelmä lisää henkilöitä koskevia
tietoja. Tietoja täydennetään asiakkaan tai hänen edustansa antamien
tietojen perusteella.
Henkilötietoja ei Daisy-tietojärjestelmästä luovuteta kenellekään. Daisytietojärjestelmä palauttaa Abilitaan lasten sisään- ja uloskirjausaikoja sekä
ilmoitettuja poissaoloja ja Titaniaan työntekijöiden vastaavia tietoja.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
A. Manuaalinen aineisto

B. Tietojärjestelmään sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä
koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden saaminen
päivähoitojärjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta.
Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.
Daisy-tietojärjestelmän palvelinsovellus ja tietokanta sijaitsevat Seinäjoen
kaupungin palvelimella ja sitä käytetään kaupungin runkoverkossa olevilta
työasemilta. Runkoverkon tietoturva on hoidettu kaupunkitasolla.
Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Järjestelmä vaatii salasanan vaihdettavaksi määräajoin. Esimiehet päättävät
käyttöoikeuksien myöntämisestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus päättyy
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty
käyttöoikeus. Käyttöoikeus on tehtävän mukainen ja perustuu
käyttäjärooleihin, joille on määritelty oikeus tehtävänmukaisiin näyttöihin ja
toimintoihin.
Päiväkodin työntekijät ja perhepäivähoitajat käyttävät älypuhelimessa olevaa
Daisy-sovellusta päivittäisessä työssä. Matkapuhelimen ja palvelimen välinen
liikenne on salattu HTTPS-protokollalla ja SSL-salaustekniikan avulla.
Vanhemmat voivat olla yhteydessä päiväkotiin DaisyNet-sovelluksen
(Vekaranetti) avulla. Sovellukseen kirjaudutaan Vetuma-tunnistautumisen
kautta pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tietoliikenne on salattu
HTTPS-protokollalla ja SSL-salaustekniikan avulla.
Henkilötietolaki 6 luku (523/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 5-6 luku (621/1999)
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
1-2 luku (1030/1999)
10. Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla
asiakirjalla.
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Tarkastusoikeudesta päättää varhaiskasvatuspäällikkö Aija-Marita Näsänen
Pyyntö osoitetaan: Seinäjoen kaupunki Varhaiskasvatus Koulukatu 20 B,
60100 Seinäjoki
Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
antamista.
Tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö.

11.
Tiedon korjaaminen ja tiedon
korjaamisen toteuttaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan Abilitan päivähoitorekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.
Asiakasperheet ovat velvollisia ilmoittamaan muutokset perhetilanteissa ja
osoitteissa. Tuloissa ja hoidon tarpeessa tapahtuneista muutoksista on
ilmoitettava kirjallisesti.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö korjaa/muuttaa asiakkaiden tietoja Abilitan
päivähoito-ohjelmaan tarpeen mukaan.

12.
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

