Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

VingCard Vision -korttilukkojärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Käyntiosoite: Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Kiinteistöjohtaja Erkki Kumpulainen (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5152 erkki.kumpulainen@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Huoltopäällikkö Marko Hyttinen (toiminnallinen vastuu ja
pääkäyttäjä)
p. 040 341 5168 marko.hyttinen@jao.fi
tai
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Vahtimestari Eija Heikkinen (pääkäyttäjä)
p. 04 341 5994 eija.heikkinen@jao.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Avain-/kulkukorttien ja kulkuoikeuksien hallinnointi sekä
lukitustapahtumien tarkastelu tarvittaessa (esim. varkaus- ja
ilkivaltatapaukset). Sisältää mm. pukuhuoneiden avainkortit.
Avain menee vanhaksi kahdessa vuodessa, jonka jälkeen
myös lukot on päivitettävä.
Järjestelmä on käytössä vain Taulumäentie 45 alakerroksessa
(Priimus).

Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmän lukitustiedot päivittyvät jatkuvasti. Korttien hallinnointi päivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa.
Järjestelmä on ei julkinen, viranomaisen oma seurantajärjestelmä.
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Vahtimestari syöttää avainten haltija-, käyttö- ja kulkuoikeustiedot järjestelmään.

Tietolähteet:

Lukitustiedot tulevat järjestelmään suoraan avainkortinlukijoista.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on noin 2006 vuodesta alkaen (avaimet vanhentuvat
kahden vuoden välein).

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Epäsäännöllisesti tietoja (kulkuraportteja) saatetaan luovuttaa
mm. poliisille rikosten selvittämistä varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.
Julkisia tietoja ovat mm:
- avainten haltijoiden nimet
- toimipisteet/yksiköt/koulutusalat
- tieto onko opiskelija vai henkilökuntaa
- haltijan virka-/työnimike

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja.
Salassa pidettäviä tietoja ovat mm:
- lukitustapahtumatiedot

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Ohjelman käyttäjillä on yhteinen käyttäjätunnus ja salasana.
Ohjelma on käytössä vain Taulumäentie 45:ssä (Priimus).
Ohjelmaa käyttävät vain pääkäyttäjä ja vahtimestari. Kukin
käyttäjä näkee vain määriteltyjen rakennusten avain- ja lukitustiedot.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita pysyvää säilytystä
varten.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Assa Abloy Oy:n (VingCard Elsafe) –yhtiön ohjelmisto.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi
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tai
K-S Lukkomestarit Oy, p. 020 747 9160
Rekisterin nykyinen koko:

Järjestelmä sisältää noin kolmenkymmenen avaimen/
käyttäjän tiedot.

Rekisterin vuosikasvu:

Ei juurikaan vuosikasvua.

Tietojen säilytysaika:

Avainten haltijoiden tiedot poistetaan järjestelmästä
silloin, kun haltija luovuttaa avaimen takaisin (esim.
kun opiskelu tai työ-/virkasuhde päättyy).
Lukitustiedot säilyvät lukkolaitteessa kaksi vuotta.
Tiedot poistetaan käsin yksitellen.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

10.3.2008, 25.5.2010, 21.2.2011, 24.1.2017, 6.3.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

5.2.2008 Pekka Luukkainen ja 10.3.2008 Arto Virenius, 21.2.2011 Tauno Ikonen, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 24.1.2017 Tauno Ikonen, 6.3.2017 Marko Hyttinen/ Tarja Myllylä
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