Ekapeli-palvelun (Java-versiot: Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi,
Ekapeli-Lukeminen, Ekapeli-Sujuvuus, EkapeliMaahanmuuttaja, Ekapeli-Spel-Ett, Ekapeli-Matikka)
rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteen päivityksistä tiedotetaan LukiMat-verkkosivuilla.
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40014 Jyväskylän yliopisto
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Rekisterin nimi
Ekapeli-palvelun (Java-versiot) käyttäjärekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksia ovat Ekapeli-palveluun liittyvä henkiltietojen ylläpito,
tutkimus, palvelujen kehittäminen, rekisteröintiä edellyttävien palveluiden
tuottaminen sekä tiedottaminen. Tutkimusrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää
rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden tutkimustoiminnassa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri jakautuu kahteen osaan: henkilötietoja sisältävään henkilörekisteriin ja
tutkimusaineistoa sisältävään tutkimusrekisteriin.

Henkilörekisteri
Rekisteriin talletetaan käyttäjän palveluun rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot.
Rekisteriin tallentuvat tiedot riippuvat rekisteröityvän roolista Ekapeli-palvelussa.
Rekisteritietoja säilytetään sähköisessä muodossa käyttäjän jäsenyyden keston ajan.
Tallennettavat tiedot on kuvattu seuraavassa rooleittain:
Ekapelin ohjaajat (opettajat, tutkijat ja muut ammattilaiset)
Etunimi, sukunimi, ammatti, työpaikka, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero,
postitoimipaikka, puhelinnumero, Ekapeli-palvelun id-numero, käyttäjätunnus ja
salasana (suojattuna), ohjaajan mahdollinen projekti, käyttäjän valitsema käyttökieli,
vapaaehtoinen kuvausteksti ja rekisteröintiaika.
Ekapelin ohjaajat (vanhempi tai pelaajan muu huoltaja)
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka,
puhelinnumero, Ekapeli-palvelun id-numero, käyttäjätunnus ja salasana (suojattuna).
Ekapelin pelaajat (ohjaaja syöttää tiedot huoltajan luvalla)
Nimi, syntymäaika, syntymäpaikkakunta, sukupuoli, pelaajan huoltajan nimi, pelaajan
huoltajan sähköpostiosoite, pelaajan huoltajan postiosoite, pelaajan huoltajan
puhelinnumero, pelaajan huoltajan suostumus yhteystietojen luovuttamiseen, pelaajan
huoltajan lupa Ekapelin pelaamiseen ja pelitietojen käyttämiseen tutkimuksissa,
pelaajan Ekapelipalvelun id-numero ja käyttäjätunnus sekä rekisteröintiaika.

Tutkimusrekisteri
Ekapeli-palvelun tutkimustiedot kertyvät automaattisesti lapsen Ekapelin pelaamisesta
(lapsen pelaamisesta syntyvä aineisto). Ekapeliin liittyvää ja tutkimusrekisteriin
tallennettavaa ylimääräistä tutkimusaineistoa voidaan kerätä myös muulla tavoin
tutkittavan huoltajien luvalla.
Tutkimusaineiston keräämisestä tiedotetaan Ekapelin pelaajien huoltajille ja
pelaamisen ohjaajille ilmoittautumisen yhteydessä. Ylimääräisen tutkimusaineiston
keräämisestä ja tallentamisesta tutkimusrekisteriin pyydetään tutkittavilta lupa
erikseen.
Pelaajan yksilöintitiedot tutkimusrekisterissä
Yksilöivistä tiedoista tutkimustietoihin tallennetaan pelaajan Ekapeli-palvelun idnumero, syntymäaika ja sukupuoli.
Ekapelin pelaamisesta syntyvä aineisto
Rekisteriin talletetaan Ekapelin pelaamisesta syntyvistä pelitapahtumista
automaattisesti kerääntyvä aineisto.
Muu tutkimusaineisto
Rekisteriin voidaan tallettaa tutkittavan huoltajan luvalla myös muuta Ekapeliä
koskevaa tutkimusaineistoa.

Tietojen käyttäminen
Henkilörekisteri
Henkilörekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää käyttäjätuen tarjoamisessa, Ekapelin
ja LukiMat-hankkeen tiedottamisessa.
Henkilörekisteriin tallennettua tietoa käsittelee ainoastaan erikseen määritellyt
Ekapelin kehittämiseen ja käyttäjätuen tarjoamiseen osallistuvat henkilöt.
Myös pelaamisen ohjaajilla on pääsy omien ohjattaviensa tietoihin.
Tutkimusrekisteri
Tutkimusrekisteritietoja voidaan luovuttaa Ekapeliä tutkivan tutkimusryhmän jäsenille
sekä tutkimusyhteistyökumppaneille tieteellistä tutkimusta varten.
Tutkimusrekisteritietoja voidaan käyttää yhdessä henkilörekisterin kanssa yksilöllisen
tuen ja palautteen tarjoamisessa rekisteröityneille ja heidän ohjaajilleen.
Luovutukset tapahtuvat sähköisessä muodossa.

Tietojen säilyttäminen
Henkilörekisteri
Henkilörekisterissä olevat tiedot poistetaan automaattisesti kolme vuotta sen jälkeen,
kun henkilö on lopettanut palvelun käytön. Kun tiedot on kerätty tiettyä tutkimusta
varten ja tästä on tehty erillinen tutkimussopimus rekisteröidyn kanssa, noudatetaan
tietojen poiston osalta tutkimussopimuksessa määriteltyjä säilytysaikoja.
Tutkimusrekisteri
Tutkimusrekisterissä olevat tiedot säilytetään toistaiseksi. Yksilöivinä tietoina
tutkimusrekisterissä on Ekapeli-palvelun id-numero, sukupuoli ja syntymäaika.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmien avulla sähköisessä muodossa.
Rekisteri sijaitsee rekisterille osoitetulla tietokantapalvelimella ja palvelimesta
otetuissa varmuuskopioissa, jotka molemmat on suojattu palomuurein ja salasanoin.

Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeudet
Rekisteröity henkilö (Ekapelin ohjaaja) voi tarkastaa ja korjata omat ja ohjattavansa
henkilörekisterissä olevat tiedot reaaliajassa kirjautumalla järjestelmään. Ekapeliä
pelaavan lapsen rekisteriin merkitty huoltaja voi kirjallisesti pyytää pelaajasta
tallennetut henkilörekisteritiedot tarkastettavaksi rekisterin ylläpitäjältä.
Rekisteröidyllä henkilöllä on:
- Oikeus saada meiltä häntä koskevat tiedot.
- Oikeus milloin tahansa pyytää meitä poistamaan omat tietonsa.
- Oikeus pyytää meitä korjaamaan virheelliset tiedot.
- Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
- Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tietopyynnöt ja tietojen poistamis- tai korjaamispyynnöt ja muut aiheeseen liittyvät
yhteydenotot pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen ekapeli@nmi.f

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän
päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä
voidaan tunnistaa.
Ekapeli-palvelussa evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseksi teknisesti ja
helpottamaan palvelujen käyttöä siten että käyttäjän kirjautumistiedot säilyvät
selaimen muistissa palvelun käytön ajan.
Käyttäjää ei ole mahdollista tunnistaa pelkän evästeen avulla. Evästeitä ja niiden
avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun kehittämiseen ja
turvallisuuden parantamiseksi.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa
asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten
kaikkien palvelujen toimivuutta ei voida taata, jos evästetoiminnallisuus ei ole
käytössä.

