Henkilötietojen käsittely EK-Tieto Oy:n koulutusrekisterissä
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen
käsittelystä
1.
Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on EK-Tieto Oy:n koulutusrekisteri.

2.
Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä on EK-Tieto Oy (osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki,
p. 09 42020 (vaihde)).
ja rekisterin
yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö on Tarja Lagerroos (osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki,
p. 09 42020 (vaihde), sähköpostiosoite tarja.lagerroos@ek.fi)
3.
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja
peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään:




EK-Tieto Oy:n koulutustilaisuuksien ja kurssien osallistujaluetteloiden
ylläpitämiseen sekä kutsujen, kurssimateriaalien ja todistusten
lähettämiseen koulutustilaisuuksien ja kurssien osallistujille
EK-Tieto Oy:n koulutustilaisuuksien ja kurssien laskutuksen hoitamiseksi
ja kurssitietojen arkistoimiseksi
EK-Tieto Oy:n tekemään markkinointiviestintään, jossa koulutustilaisuuksiin ja kursseille osallistuneille viestitään samankaltaisista tulevista
koulutuksista.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu).
Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt
ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys EK-Tieto Oy:öön koulutustilaisuuksiin ja
kursseille osallistujina.
4.
Rekisteröityjen
ryhmät ja
rekisterin
sisältämät
tiedot

Rekisteri sisältää EK-Tieto Oy:n koulutustilaisuuksiin ja kursseille osallistuneiden
henkilöiden henkilötietoja (rekisteröidyt).
Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia
henkilötietoja. Tällaisia ovat:






henkilön nimi,
henkilön tehtävänimike,
henkilön yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero),
henkilön edustama organisaatio sekä organisaation postiosoite ja
laskutustiedot,
syntymäaika (vain laivaseminaarissa).

5.
Säännönmukaiset
tietolähteet
6.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
7.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
8.
Toimet käsittelyn
turvallisuuden
varmistamiseksi

Koulutusrekisterin tietosisältö muodostuu koulutustilaisuuksiin ja kursseille
ilmoittautuvien henkilöiden itse ilmoittamista henkilötiedoista. Tietojen
ilmoittaminen on edellytys koulutustilaisuuksiin ja kursseille osallistumiselle.
EK-Tieto Oy ei luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja säännönmukaisesti.

EK-Tieto Oy ei siirrä rekisterin sisältämiä henkilötietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoihin pääsevät käsiksi vain EK-Tieto Oy:n valtuuttamat henkilöt, ja
käyttöoikeudet on vain EK-Tieto Oy:n työntekijöillä, joiden työnkuvaan
rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely kuuluu.
Rekisterin sisältämät tiedot on suojattu salasanakäytännöillä ja teknisillä
palomuureilla.

9.
Tietojen säilytys

EK-Tieto Oy:n koulutustilaisuuksien ja kurssien laskutuksen hoitamiseksi
tositteet laskuista säilytetään kirjapitolaissa määrätyn kuuden vuoden ajan.
Kurssien osallistumistietoja säilytetään kurssien arkistoimiseksi sekä
osallistujamäärien seuraamiseksi.

10.
Tarkastusoikeus

11.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista sekä
oikeus pyytää
tiedon
poistamista tai
käsittelyn
rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja
rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista
selosteen kohdassa 2 määritetyltä yhteyshenkilöltä.

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen
rekisterissä olevat henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä
tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai
tietojen käsittelyn rajoittamista.

12.
Oikeus vastustaa
henkilötietojen
käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä rekisterissä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

13.
Oikeus tehdä
valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä
rekisterissä tehtävästä henkilötietojensa käsittelystä valitus
tietosuojavaltuutetulle.

