
         
             

            

GDPR ja käyttäjäroolit 

Olemme sitoutuneet siihen, että kaikki tarjoamamme palvelut ovat GDPR:n mukaisia. Olemme 

myös sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme vastaamaan GDPR-vaatimuksiin. Käsittelemme 

kerättyjä henkilötietoja asianmukaisella huolellisuudella ja soveltuvan lainsäädännön asettamien 

vaatimusten mukaisesti.  

Miten suojaamme tietoa? Suojaamme tiedot salasanojen kautta. Jokaisella käyttäjällä on oma 

käyttäjätunnus ja salasana TinyApp-palveluun.  

Mitä tietoja säilytämme? Jokainen käyttäjä näkee oman käyttöliittymänsä kautta, mitä tietoja 

lapsesta on tallennettu. Kaikki omasta lapsesta tallennettu tieto näkyy huoltajalle hänen 

käyttöliittymänsä kautta.  

Missä säilytämme tietoa? Käytämme globaalisti tunnetun ja luotettavan Amazonin 

tiedontallennuspalveluita Saksassa, Frankfurtissa.  

Muita toimintaperiaatteita  

• Päiväkoti/kunta on TinyApp-asiakas ja toimii rekisterinpitäjänä.  

• Mukaan kutsutut vanhemmat ovat rekisteröityneitä käyttäjiä.  

• TinyApp toimii tiedon käsittelijänä.  

• TinyApp ei valvo tai tarkista käyttäjien sovelluksessa julkaisemaa sisältöä.  

•TinyApp poistaa tai anonymisoi käyttöehtojen mukaisesti kaikki käyttäjään liittyvät henkilötiedot, 

kun käyttäjä lopettaa sovelluksen käytön ja kun käyttäjä ei enää käytä TinyApp- palvelun tarjoamia 

palveluita.  

  



         
             

            

Mitä tietoja tallentuu loki-tietoihin?  

Mikäli olet kirjautunut palveluumme, jotkin seuraavista tiedoista voivat tulla yhdistetyiksi 

tiliisi:  

• IP-osoitteesi tai välityspalvelimen IP-osoite  

• Verkkoaluetiedot  

• Internet-operaattorisi saatetaan joissain tapauksissa tallentaa riippuen operaattoriyhteytesi 

konfiguraatiosta  

• Laite- ja käyttöjärjestelmätietosi  

• Vierailusi ajankohta  

• Vierailusi pituus  

• Sovelluksen osat, joissa olet vieraillut  

• Vierailukertojesi määrä  

Käyttäjäroolit  

TinyApp-palvelussa on neljä (4) erilaista käyttäjäroolia.  

1. Organisaation pääkäyttäjä Tässä roolissa käyttäjä näkee kaikki oman organisaationsa 

tiedot, voi hallinnoida muita käyttäjiä ja luoda, ottaa käyttöön ja ottaa pois käytöstä 

organisaation mallipohjia esimerkiksi lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyen. 

Lisäksi organisaation pääkäyttäjällä on käytössään kaikki sovelluksen 

asiakaskäyttöliittymän kautta saatavilla olevat toiminnallisuudet.  

2. Yksikön pääkäyttäjä Yhden asiakasorganisaation yksikön tai ryhmän pääkäyttäjä voi 

hallinnoida oman yksikön / ryhmän käyttäjiä. Yksikön / ryhmän pääkäyttäjä voi käyttää 

sovelluksen toiminnallisuuksia oman yksikkönsä / ryhmän osalta. Lisäksi yksikön / 

ryhmän pääkäyttäjällä on käytössään kaikki opettaja-roolin toiminnallisuudet.  

3. Opettaja Opettajalla on pääsy omaan yksikköön tai ryhmään. Opettaja voi 

käyttää sovelluksen toiminnallisuuksia oman yksikön tai ryhmän osalta. 

Opettaja voi lisätä lapsia ja kutsua mukaan vanhempia, mutta ei voi 

poistaa kenenkään tietoja.   

4. Vanhempi Vanhemmalla on pääsy sovelluksessa hänen omaa 

lastaan koskeviin tietoihin.  

Lisätietoja  
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