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Rekisterin nimi                               

ePerehdytys-koulutuksen opiskelijarekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään koulutusten hallinnointiin, tilastointiin ja kehittämiseen. 

Rekisterin tietosisältö 

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 anonyymia tilastotietoa suorituksista (kuten 
uusien suoritusten määrä ja suoritusten ajankohta).  

 
Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: 
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• 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 soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä 
rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

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 oppilaitosta velvoittaville tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

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.  

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät 
käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt Suomen Rakennusmedia Oy:sta. Rekisterin 
käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. 
 

Tarkastusoikeus 

Opiskelijalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja 

rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Suomen 

Rakennusmedian osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Suomen 

Rakennusmedian toimistossa. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Opiskelijalla on oikeus vaatia virheellinen tieto korjattavaksi. Korjauspyyntö osoitetaan sähköpostilla 

osoitteeseen help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Tietoja ei poisteta järjestelmästä opiskelijan 

pyynnöstä.  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ ja mielipidetutkimusta 

samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HTL 30 §). 
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