
Registerbeskrivning för Ekapeli-tjänsten  

(Java-versionerna: Ekapeli-Eskari, Ekapeli-Yksi, 
Ekapeli-Lukeminen, Ekapeli-Sujuvuus, Ekapeli- 
Maahanmuuttaja, Ekapeli-Spel-Ett, Ekapeli-Matikka) 
Detta är en översättning av den ursprungliga finska registerbeskrivningen för Ekapeli-tjänsten. 
 
Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen. 
Uppdateringar i registerbeskrivningen meddelas på Spel-Ett servern (verktygsbacken) och LukiMat-
webbsidorna. 
 
Ändringslogg 
Skapad 16.4.2007 
Förnyad 10.4.2008 
Förnyad 11.11.2010 (uppgifterna uppdaterades och person- och forskningsregisterbeskrivningarna slogs 
samman) 
Förnyad 24.5.2018 (uppgifterna uppdaterade, tillägg om anonymisering av uppgifter som finns sparade i 
forskningsregistret, tillägg med information om användarens rättigheter) 
Uppdaterad 29.5.2018 (tillägg om fall då man gjort forskningsavtal för särskilda forskningsprojekt, då följs 
överenskommelsen i avtalet i fråga om förvaringstiden för uppgifter) 
Uppdatering 11.4.2019 (uppdatering gällande informationen om insamlingen av personuppgifter för 
person- och forskningsregistret) 

Registeransvarig 

NIILO MÄKI INSTITUTET 
PB 35 
40014 Jyväskylä universitet 
Tel: 010 229 2990 
E-post: ekapeli@nmi.fi 

Kontaktperson i ärenden angående registret 

Verksamhetsledare 
Juha-Matti Latvala 
PB 35 
40014 Jyväskylä universitet 
E-post: ekapeli@nmi.fi 
Tel. 050 441 4043 

Registrets namn 

Spel-Ett-tjänstens (Java versionerna) användarregister. (Ekapeli-palvelun (Java-versiot) käyttäjärekisteri) 

mailto:ekapeli@nmi.fi
mailto:ekapeli@nmi.fi


Registrets ändamål 

Registret används för att underhålla medlemsuppgifter i Ekapeli-tjänsten, för forskning samt för att 
vidareutveckla tjänster, erbjuda information och service som förutsätter registrering. Registeransvarig med 
samarbetspartners kan använda uppgifterna i registret för forskningsändamål. 

Registrets datainnehåll 

Registret består av två delar: personregistret som innehåller personuppgifter och forskningsregistret som 
innehåller uppgifter för forskning. 

Personregistret 

De uppgifter användaren ger då han eller hon registrerar sig sparas i personregistret. Omfattningen av 
uppgifterna beror på vilken roll användaren har i Spel-Ett (Ekapeli). Registeruppgifterna bevaras i 
elektroniskt format under användarens medlemstid. De uppgifter som registreras för de olika rollerna är 
följande:  

Handledare (lärare, forskare och andra professionella användare) 
Förnamn, efternamn, e-postadress, Spel-Ett (Ekapeli) tjänstens id-nummer, lösenord (krypterade) och 
registreringstid. 

Handledare (förälder eller annan vårdnadshavare för en spelare) 
Förnamn, efternamn, e-postadress, Spel-Ett (Ekapeli) tjänstens id-nummer, lösenord (krypterade) och 
registreringstid. 

Spelare (handledaren ger uppgifterna med tillstånd från vårdnadshavaren) 
Spelarnamn, Spel-Ett (Ekapeli) tjänstens id-nummer och registreringstid. 

Forskningsregistret 

Forskningsdata samlas automatiskt medan barnet använder spelet (data om spelandet). Ytterligare 
forskningsdata som berör Spel-Ett kan samlas till forskningsregistret på andra vis med tillstånd från 
forskningsdeltagarens vårdnadshavare. 
Spelarnas vårdnadshavare och handledare får information om att forskningsdata samlas då de anmäler sig. 
Då ytterligare forskningsdata samlas och sparas i forskningsregistret tillfrågas deltagarna alltid separat om 
medgivande till detta. 

Individualiserande uppgifter om spelaren 
De personliga/individualiserande uppgifter som sparas om spelaren är Spel-Ett (Ekapeli) tjänstens ID-
nummer.  

Data som samlas då man spelar Spel-Ett 
I registret lagras de uppgifter som automatiskt samlas om spelhändelserna i Spel-Ett. 

Användning av uppgifterna 

Personregistret 

Uppgifterna i personregistret kan användas inom användarstödet och för att förmedla information om 
Spel-Ett- och Lukimat-projekten. 



Uppgifterna i personregistret behandlas enbart av namngivna personer som deltar i utvecklingen av Spel-
Ett och användarstödet. 
Också spelarnas handledare har tillgång till uppgifterna om de egna spelarna. 

Forskningsregistret 

Uppgifter från forskningsregistret kan överlåtas till medlemmar i forskningsgrupper som forskar i Spel-Ett 
(Ekapeli) och till deras samarbetspartner för vetenskaplig forskning om Spel-Ett (Ekapeli). 
Uppgifter från forskningsregistret kan användas tillsammans med personregistret för att erbjuda 
individuellt stöd och individuell respons till registrerade spelare och deras handledare. 
Överlåtelse av uppgifter sker elektroniskt. 

Förvaringen av uppgifter 

Personregistret 

Uppgifterna i personregistret raderas automatiskt då det gått tre år sedan personen slutat använda 
tjänsten. I fall där uppgifterna samlats för en särskild forskningsstudie och man tecknat ett separat 
forskningsavtal med den som registrerat sig, följer man i fråga om raderingen av uppgifterna de 
överenskommelser om förvaringstider som ingår i forskningsavtalet. 

Forskningsregistret 

Uppgifterna i forskningsregistret sparas tillsvidare. Den uppgift som identifierar användaren i 
forskningsregistret är Ekapeli-tjänstens id-nummer. 

Principerna för skyddet av registret 

Registret upprätthålls i elektroniskt format med hjälp av datasystem.  
Registret finns på en databasserver ämnad för registret samt på säkerhetskopior av denna server, vardera 
skyddas med brandmurar och lösenord. 

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av uppgift 

En registrerad person (Spel-Ett handledaren) kan logga in i systemet och där i realtid kontrollera och rätta 
uppgifter om sig själv samt om de spelare hen handleder. För de barn som spelar Spel-Ett finns 
vårdnadshavare införda i registret, de kan skriftligen begära uppgifter om spelaren från registeransvarig för 
att kontrollera uppgifterna. 

Den registrerade personen har: 

- rätt att få till gång till sina egna uppgifter. 
- rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter raderas. 
- rätt att begära om rättelse av felaktiga uppgifter. 
- rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter. 
- rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter 

 
Begäran om uppgifter, raderande och rättelser av uppgifter samt andra ärenden gällande detta kan göras 
per e-post till adressen ekapeli@nmi.fi 

mailto:ekapeli@nmi.fi


Cookies och annan motsvarande teknik 

Cookies eller kakor är små textfiler som internetläsaren lagrar på användarens enhet. Kakorna innehåller 
uppgifter som medför att användarna kan identifieras. 
I Ekapeli-tjänsten används cookies för att tekniskt förverkliga service, samt för att underlätta användningen 
av tjänsten på det vis att användarens inloggningsuppgifter sparas på servern under hela den tid tjänsten 
används. 
Användaren kan inte identifieras enbart på basis av cookies. Cookies och den information som samlas med 
dem används även för att utveckla nättjänsten och förbättra säkerheten. 
Användaren kan tillåta att cookies används eller förbjuda detta genom inställningarna i sin webbläsare. 
Cookies är nödvändiga för att en del tjänster ska fungera och därmed kan man inte garantera att samtliga 
tjänster fungerar om cookies inte är tillåtna. 
 


