
Suomen Rakennusmedia Oy:n ePerehdytyksen opiskelijarekisteri  

 

 
Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. 

1.  
Rekisterin nimi  

  
ePerehdytys-koulutuksen opiskelijarekisteri 
  

2.  
Rekisterinpitäjä ja 
rekisterin 
yhteyshenkilö 

  
Suomen Rakennusmedia Oy 
 
Yhteyshenkilö: 
Heidi Husari, toimitusjohtaja 
heidi.husari@rakennusmedia.fi  
040 831 2829, 09 129 9249 
Eteläranta 10, Helsinki 00130 

3.  
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
peruste 

  

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään koulutusten hallinnointiin ja tilastointiin.  
Tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään yrityksen perustoimintojen 
toteuttamiseksi ja yrityksen ja asiakkaan välisen, ePerehdytys-palvelua koskevan 
sopimussuhteen toteuttamiseksi. Opiskelijoilta kerätään vain toiminnan kannalta 
tarpeellisia tietoja 

 

4.  
Säännön- 
mukaiset tietolähteet 

 
Tietoa kerätään tietosuojaselosteen mukaiseen tarkoitukseen: 

- rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään 
palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen 
yhteyden syntyessä Suomen Rakennusmedia Oy:n ja rekisteröidyn välille. 

- kolmansilta osapuolilta, kuten työnantajilta, soveltuvan lainsäädännön 
sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten 

 
5.  
Rekisterin sisältämät 
tiedot 

 
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista/käyttäjistä: 

- Nimi 
- Syntymäaika 
- Sähköpostiosoite 
- Matkapuhelinnumero 
- Käyttäjätunnus (Veronumero) 
- Työnantajan nimi, y-tunnus ja osoite 
- Kieli 
- Ensimmäisen kirjautumisen ajankohta 
- Viimeisimmän kirjautumisen ajankohta 
- ePerehdytyksen suoritustiedot (suoritusaika, suorituksen tulokset ja 

suoritetun koulutuksen voimassaolon päättymispäivä) 



Identifioidut tiedot säilytetään 35 päivän ajan hyväksytystä suorituksesta. Tämän 
jälkeen tiedoista poistetaan identifioivat tiedot ja jäljelle jää anonyymiä tilastotietoa 
suorituksista (kuten uusien suoritusten määrä ja suoritusten ajankohta).  

 6.  
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Tiedot hyväksytystä koulutussuorituksesta luovutetaan Suomen Tilaajavastuun 
Taitorekisteriin. Tiedot luovutetaan käyttäjän antaman suostumuksen myötä.  

Suomen Rakennusmedia ei myy tai luovuta opiskelijatietojaan ulkopuolisille. Tietoja 
voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja 
sallimissa rajoissa viranomaisille ja muille velvoittaville tahoille.  

7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8.  
Tietojen säilytys ja 
suojaus 

 
Rekisterin henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, 
pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot 
korjataan.  
 
Suomen Rakennusmedian työntekijät saavat käyttää henkilörekisterissä olevia tietoja 
vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät (HTL 7 
§, 9 §) 
 
Opiskelijarekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat tietoteknisin keinoin 
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa/suojatuissa 
tiloissa. 
 
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja palomuurilla. Manuaalisesti 
käsiteltäviin rekisteröityjen tietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on 
estetty asiattomilta.  
 

9. Tarkastusoikeus    

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä 
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista rekisterinpitäjän 
määrittelemältä yhteyshenkilöltä. 

10.  
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista sekä 
oikeus pyytää tiedon 
poistamista tai 
käsittelyn 
rajoittamista 

  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa 
oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä, poistamista tai 
tietojen käsittelyn rajoittamista.  
Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen 
help.eperehdytys@rakennusmedia.fi em. asioissa.  

11.  
Oikeus vastustaa 
henkilötietojen 
käsittelyä 

  

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

mailto:help.eperehdytys@rakennusmedia.fi


12.  
Oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle 

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen 
oikeus tehdä rekisteriselosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 

 


