W rejestrze uczestników organizowanego przez Suomen
Rakennusmedia Oy szkolenia ePerehdytys.

Określone treścią artykułu 14 Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych 2016/679 (UE)
informacje dotyczące przetwarzania takich danych.
1.
Tytuł rejestru
2.
Organ prowadzący
rejestr i osoba do
kontaktu

3.
Cel i podstawa
przetwarzania danych
osobowych

4.
Dopuszczalne źródła
informacji

Rejestr uczestników szkolenia ePerehdytys

Suomen Rakennusmedia Oy
Kontakt:
Heidi Husari, dyrektor
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829, 09 129 9249
Eteläranta 10, Helsinki 00130
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu i wykorzystaniu do celów związanych z
prowadzeniem szkoleń i do celów statystycznych.
Dane gromadzi się, przetwarza i przechowuje w celach związanych z realizacją
podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a także do celów realizacji zawartej
między firmą a klientem umowy na realizację usługi ePerehdytys. Od uczestników
szkolenia zbierane będą tylko dane niezbędne do celów związanych ze szkoleniem.

Informacje gromadzi się w celach zgodnych z zapisami broszury o ochronie danych
osobowych:
-

-

5.
Dane ujęte w rejestrze

od samej osoby zarejestrowanej z chwilą, gdy staje się klientem, w
momencie rejestrowania się jako użytkownik usługi, w czasie korzystania z
usług, bądź w momencie zaistnienia innego właściwego związku pomiędzy
Suomen Rakennusmedia Oy a tą osobą.
od osób trzecich, przykładowo od pracodawców, w ramach dopuszczalnych
obowiązującymi przepisami prawa do celów określonych w niniejszej
broszurze

Rejestr zawiera następujące dane klientów / użytkowników:
-

imię i nazwisko
data urodzenia
adres e-mail
numer telefonu komórkowego
login użytkownika (numer NIP)
nazwa pracodawcy, jego numer REGON i adres
język
moment pierwszego logowania

-

moment ostatniego logowania
dane o przebiegu szkolenia ePerehdytys (termin, wyniki i data ważności
uzyskanych uprawnień)

Dane identyfikowalne są przechowywane przez okres 35 dni od dnia ukończenia
szkolenia z wynikiem pozytywnym. Po tym czasie z danych usuwa się informacje
umożliwiające identyfikację, a w rejestrze pozostają jedynie anonimowe dane
statystyczne dotyczące wyniku szkolenia (jak liczba podejść i termin ukończenia).
6.
Dopuszczalne
przepisami
rozpowrzechnianie
danych

Informacje o pomyślnym ukończeniu szkolenia przekazywane są do fińskiego rejestru
umiejętności wykonawców (Suomen Tilaajavastuun Taitorekisteri). Informacje te
przekazywane są w oparciu o odpowiednie pozwolenie udzielone przez użytkownika.
Suomen Rakennusmedia nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji o swoich
kursantach podmiotom zewnętrznym. Dane te można przekazywać w granicach
wymaganych lub dopuszczalnych obowiązującym prawem organom administracji i
innym organom.

7.
Przekazywanie danych
poza UE lub EFTA
8.
Przechowywanie i
ochrona danych

Informacji tych nie przekazuje się poza obszar UE i EOG.

Potrzeba przechowywania danych osobowych w rejestrze będzie poddawana
regularnej weryfikacji, zasadniczo corocznie. Dane zbędne będą usuwane, a błędne
korygowane.
Pracownicy Suomen Rakennusmedia mogą korzystać ze znajdujących się w rejestrze
osób danych jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w związku z
wykonywanymi zadaniami służbowymi i ich zakresem odpowiedzialności (Ustawy o
danych osobowych, § 7, § 9).
Dane w rejestrze kursantów gromadzone są w bazach danych, które są chronione
przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi technicznych. Bazy danych i ich kopie
zapasowe będą przechowywane w zamkniętych / chronionych pomieszczeniach.
Rejestr jest chroniony loginem użytkownika, hasłem i firewallem. Dostęp osób
nieupoważnionych do zawierających dane osobowe z rejestru dokumentów
opracowywanych ręcznie zostanie wykluczony.

9.
Prawo do wglądu w
dane

Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo do informacji o dotyczących jej danych
podlegających przetwarzaniu. Osoba taka może się zwrócić do wskazanej przez
organ prowadzący rejestr osoby do kontaktu o sprawdzenie swoich danych.

10.
Prawo do zażądania
korekty danych i
prawo do
wnioskowania o
usunięcie danych lub
ograniczenie ich
przetwarzania
11.
Prawo do odmowy
przetwarzania danych
osobowych
12.
Prawo do składania
skarg do rzecznika
ochrony danych

Osobie zarejestrowanej w przypadkach określonych europejskim rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych przysługuje prawo do złożenia wniosku o korektę,
uzupełnienie, usunięcie dotyczących jej danych, lub o ograniczenie zakresu
przetwarzania tych danych.
W powyższych kwestiach osoba zarejestrowana kontaktuje się z organem
prowadzącym rejestr pod adresem help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobie
zarejestrowanej przysługuje prawo do odmowy zgody na przetwarzanie własnych
danych osobowych w oparciu o szczególne okoliczności.
Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz z
ustawą o ochronie danych osobowych osobie zarejestrowanej przysługuje prawo
składania skarg do organu rzecznika ochrony danych osobowych w kwestiach
dotyczących danych w niniejszym wykazie.

