
Rekisteriseloste 
 

 

Rekisterin pitäjä    

Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry  

c/o Heikki Heiskanen, SeAMK/Tekniikka, Kampusranta 9A, 60320 Seinäjoki  

heikki.heiskanen@seamk.fi  

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa    

Heikki Heiskanen  

SeAMK/Tekniikka, Kampusranta 9A, 60320 Seinäjoki  

heikki.heiskanen@seamk.fi  

 

Rekisterin nimi   

Puulevyteollisuuden verkko-oppiaineiston käyttäjät  

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus   

Puulevyteollisuuden e-oppimateriaalin käyttäjien tunnistaminen rekisteriin kirjauduttaessa 

osoitteessa: www.puulevyteollisuuskirja.fi  

  

Rekisterin tietosisältö   

Rekisteri syntyy käyttäjien ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, jossa hän luo itselleen 

käyttäjätunnuksen (=sähköposti) ja salasanan.  

  

Säännönmukaiset tietolähteet   

Tiedot ovat pelkästään ne, jotka käyttäjä kirjautuessaan antaa.  

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

Tietoja ei luovuteta rekisteristä ulos.  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle   

Tietoja ei siirretä rekisteristä.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet   



Sivusto perustuu WordPress-ohjelmistoon, jota Kirjakaari Oy käyttää sivuston luonnissa ja 

ylläpidossa. Kirjakaari Oy vastaa pääkäyttäjien henkilökohtaisista tunnuksista. Niitä ei 

luovuteta muille. Käyttäjien rekisteröityminen tapahtuu SSL-yhteydellä. 

Periaatteet ovat:  

1) Pääkäyttäjät ohjeistetaan luomaan tietoturvalliset kirjautumistunnukset. 

2) Pääkäyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset ja pääkäyttäjät ohjeistetaan säilyttämään 

kirjautumistunnuksiaan huolellisesti niin, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä. 

3) Sivuston tietoturva järjestetään Hosting-palvelun tarjoajan ohjeistuksen ja yleisten 

Wordpress-tietoturvaperiaatteiden mukaan. 

4) Rekisteröityminen tapahtuu suojatun SSL-yhteyden yli. 

5) Tietoja ei tuoda ulos manuaalisesti tai sähköisesti puulevyteollisuuskirja.fi -palvelusta. 

6) Hostingpalvelun päättyessä palveluntarjoaja vastaa rekisterin tietojen turvallisesta 

hävittämisestä. 

7) Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjille sähköpostitse. 

 

Tarkastusoikeus   

Rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot 

voi tarkistaa lähettämällä asiasta pyynnön osoitteeseen info@kirjakaari.fi otsikolla 

"Käyttäjärekisteritietojen tarkistus". 

Viestin yhteydessä tulee ilmoittaa rekisteröitymisessä käytetyt tiedot (sähköpostiosoite), 

sekä mihin sähköpostiosoitteeseen rekisterissä olevat tiedot pyydetään lähetettävän. 

Sähköpostiviestiin ei tule kirjoittaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän profiilisivusta 

lähetetään ote sähköpostitse. 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista   

 

Mikäli käyttäjä haluaa vaihtaa käyttäjätunnukseen liitetyn sähköpostiosoitteen, voi käyttäjä 

rekisteröityä uutena käyttäjänä toisella sähköpostisosoitteella. Tällöin edellisiä 

käyttäjätietoja voi pyytää poistettavaksi. 

Tietojen poisto rekisteristä: 

Mikäli käyttäjä haluaa poistaa käyttäjätunnuksen rekisteristä, tulee käyttäjän lähettää 

poistopyyntö osoitteeseen info@kirjakaari.fi otsikolla ”Käyttäjärekisteritietojen poisto”. 

Pyynnössä tulee mainita se sähköpostiosoite, johon liitetty käyttäjätunnus tulee poistaa. 

Sähköpostiviestissä ei tule koskaan mainita käyttäjätunnusta tai salasanaa. 

mailto:info@kirjakaari.fi
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Puulevyteollisuus
eOppimateriaali - rekisteröitymisohjeet

Rekisteröitymällä puulevyteollisuuskirja.fi -sivustolle pääset tutustumaan Puulevyteollisuus-
kirjan pohjalta tehtyyn verkko-opetusmateriaaliin. 

Toimi näin: 
1. Tutustu sivuston tietosuojaselosteeseen, jotta tiedät, miten antamiasi tietoja 

käsitellään. Linkin tietosuojaselosteeseen löydät Rekisteröitymisohjeet-linkin 
yläpuolelta.

2. Klikkaa kirjautumisikkunan ”Rekisteröidy”-linkkiä. 
3. Anna rekisteröitymisikkunassa itsellesi käyttäjätunnus. Käyttäjätunnusta et voi muuttaa 

myöhemmin.
4. Kirjoita sähköpostikenttään aito sähköpostiosoitteesi. Tulet saamaan salasanalinkin 

sivustolle tähän sähköpostiosoitteeseen. 
5. Klikkaa Rekisteröidy.
6. Nyt saat salasanalinkin sähköpostilaatikkoosi. 

• Mikäli sähköposti ei saavu perille, tarkista roskapostisi. 
• Mikäli olet tilannut linkin työsähköpostiisi, saattaa se jäädä yrityksen 
roskapostisuodattimeen. Kokeile rekisteröityä uudelleen henkilökohtaisella 
sähköpostiosoitteella esim. jokunimi@gmail.com tai jokunimi@outlook.com. Mikäli 
sinulla ei ole henkilökohtaista sähköpostitiliä, voit luoda sellaisen ilmaiseksi esim. 
osoitteessa https://accounts.google.com/SignUp?hl=fi tai 
https://ofice.live.com/start/Outlook.aspx?omkt=fi-FI

7. Klikkaa saamasi sähköpostin ensimmäistä pitkää linkkiä. 
8. Päädyt sivuston salasanan asetusikkunaan. Voit valita järjestelmän ehdottaman vaikean 

salasanan tai kirjoittaa ”Uusi salasana” -kenttään omavalintaisen salasanan. 
Salasanassa tulisi olla vähintään 12 merkkiä. Käytä sekä isoja että pieniä kirjaimia, 
numeroita ja erikoismerkkejä. Sivusto kertoo sinulle, onko ehdottamasi salasana:

• Erittäin heikko 
• Heikko 
• Keskivero
• Vahva 
  Valitse vahva salasana, pistä se muistiin itsellesi ja klikkaa ”Vaihda salasana”. 
  Jos unohdat salasanasi, voit aina tilata uuden sähköpostiisi. 

9. Nyt voit kirjautua sisään klikkaamalla Kirjaudu sisään -linkkiä. 
10. Anna kirjautumisikkunaan valitsemasi käyttäjätunnus ja salasana. 

Sivustolta kirjaudutaan ulos painamalla ”Kirjaudu ulos” -linkkiä sivuston oikeassa yläkulmassa.

Mukavia opiskeluhetkiä!
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