
 

RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Suomen Rakennusmedia Oy:s elevregister för webbkursen ePerehdytys  

2017-08-10 

Suomen Rakennusmedia Oy:s riktlinjer för behandling av personuppgifter i enlighet med 10 och 24 § 

finska personuppgiftslagen (Henkilötietolaki) (523/99)  

Registerhållare 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Unioninkatu 14 00131 Helsingfors, tfn 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Kontaktperson i frågor om registret 

Heidi Husari 

VD 

Unioninkatu 14 00131 Helsingfors 

Tfn 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi   

 

Registrets namn 

Elevregister för webbkursen ePerehdytys  
 
Ändamålet med behandling av personuppgifter 

Personuppgifter hanteras och används för att administrera utbildningar, samla in statistiska 

uppgifter och utveckla utbildningar. 

Registrets uppgiftsinnehåll 

Registret innehåller följande grupperade uppgifter om kunderna/användarna. 
- Namn 
- Födelsedatum 
- E-postadress 
- Mobiltelefonnummer 
- Användarnamn (skatteregistreringsnummer) 
- Arbetsgivarens namn, organisationsnummer och adress 
- Språk 
- Första inloggningsdatum 
- Senaste inloggningsdatum 
- Uppgifter om webbkursen ePerehdytys’ genomgående (slutförandedatum, provresultat och 

slutdatum för den genomgångna kursens giltighetstid) 
 

Personligt identifierbara uppgifter sparas i 35 dagar fr.o.m. kursens godkända genomgående. 
Därefter rensas uppgifterna från personligt identifierbara uppgifter och kvar finns endast 
anonyma statistiska uppgifter (som t.ex. antal genomgångna kurser och deras slutförandetid).  

 
Källor för reguljär uppgiftshämtning 

mailto:ko@rateko.fi
mailto:heidi.husari@rakennusmedia.fi


Uppgifter som berör registrerade användare hämtas reguljärt från: 
 

• den registrerade användaren själv när han/hon blir kund och registrerar sig som 

tjänstens användare; när den registrerade användaren använder tjänsten eller när en 

annan yrkesmässig kontakt upprättas mellan Suomen Rakennusmedia Oy och den 

registrerade användaren; 
• utomstående inom tillåtna gränser enligt lag och för de ändamål som beskrivs i dessa 

riktlinjer. 
 

Utlämnande och skickande av uppgifter till mottagare utanför EU och EES 

Uppgifter om godkänt slutförd utbildning lämnas till finska registret för yrkeskvalifikationer 
(Taitorekisteri) som administreras av företaget Suomen Tilaajavastuu. Lämnande av uppgifter sker i 
enlighet med användarens samtycke.  
Suomen Rakennusmedia säljer eller utlämnar inte elevernas uppgifter till utomstående. Uppgifter 

kan lämnas ut till de myndigheter och andra institutioner inför vilka utbildningsinstitutionen har 

redovisningsplikt. Uppgifter lämnas inte ut till mottagare utanför EU och EES.  

Registrets datasäkerhetsprinciper  

Anställda hos Suomen Rakennusmedia får använda personuppgiftsregistrets uppgifter endast inom 

ramen för sina arbetsuppgifter och –ansvar (§ 7 och 9 personuppgiftslagen, HTL). 

Elevregistrets uppgifter sparas i databaser som är skyddade genom infoteknologiska skyddsåtgärder.  

Registret skyddas av användarnamn, lösenord och brandvägg. Det är endast utsedda behöriga 
personer från Suomen Rakennusmedia Oy som har tillträde till registret för behandling av 
användarnas personuppgifter. De som använder registeruppgifterna i sitt arbete omfattas av 
tystnadsplikt. 
 

Rätt att ta del av uppgifter  

Enligt 26 § personuppgiftslagen (HTL) har eleven rätt att ta del av vilka uppgifter om honom/henne 

finns sparade i registret. En ansökan därom ska skickas till Suomen Rakennusmedias adress skriftligt 

och undertecknat av den sökande. Ansökan kan även göras personligt på Suomen Rakennusmedias 

kontor. 

Rätt att begära rättelse av uppgifter 

Eleven har rätt att begära rättelse av inkorrekta uppgifter. Ansökan därom ska skickas till e-

postadressen help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Utifrån elevens ansökan raderas inte uppgifter 

från systemet.  

Övriga rättigheter i samband med hantering av personuppgifter 

Registrerade användare har rätt att inte tillåta registerhållaren att använda de personuppgifter som 

rör honom/henne för direktmarknadsföring, distansförsäljning och övrig riktad marknadsföring samt 

för marknads- och opinionsundersökningar eller för undersökningar i yrkesregister eller inom 

släktforskning (30 § HTL). 

mailto:help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.

