
 

ANDMEKAITSE-EESKIRJAD 

Suomen Rakennusmedia Oy veebikursuse ePerehdytys õppurite register  

10.08.2017 

Suomen Rakennusmedia Oy andmekaitse-eeskirjad, mis vastavad Soome Isikuandmete seaduse 

(Henkilötietolaki) (523/99) §-idele 10 ja 24 

Registripidaja 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Unioninkatu 14 00131 Helsinki, tel 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Kontaktisik registriküsimustes 

Heidi Husari 

Tegevdirektor 

Unioninkatu 14 00131 Helsinki 

Tel 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi   

 

Registri nimetus 

Veebikursuse ePerehdytys õppurite register 
 
Isikuandmete töötlemise eesmärk 

Isikuandmeid käsitsetakse ja kasutatakse koolituste haldamiseks, statistiliste andmete kogumiseks ja 

koolituste arendamiseks. 

Registri andmesisu 

Register sisaldab klientide/kasutajate kohta järgmiselt grupeeritud andmeid. 
- Nimi 
- Sünniaeg 
- E-posti aadress 
- Mobiiltelefoninumber 
- Kasutajatunnus (tulumaksunumber) 
- Tööandja nimi, registrikood ja aadress 
- Keel 
- Esmakordse sisselogimise aeg 
- Viimase sisselogimise aeg 
- Veebikursuse ePerehdytys läbimise andmed (läbimise aeg, soorituse tulemused ja läbitud 

koolituse kehtivusaja lõppkuupäev) 
 

Identifitseeritud andmeid hoitakse 35 päeva kursuse edukast läbimisest alates. Seejärel 
eemaldatakse andmetest identifitseerivad andmed ja koolituste kohta jäävad alles anonüümsed 
statistilised andmed (nagu koolituste arv ja nende läbimise aeg).  

 
Regulaarsed teabeallikad 

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


Registreeritud kasutajat puudutavaid andmeid saadakse regulaarselt: 
 

• registreeritud kasutajalt endalt, kui ta kliendiks saab ja registreerib ennast teenuse 

kasutajaks; kui registreeritud kasutaja teenuseid kasutab või muu Suomen 

Rakennusmedia Oy ja registreeritud kasutaja vahelise tööalase kontakti tekkimise 

kaudu; 
• kolmandatelt isikutelt kohaldatava õigusega lubatud piirides ja nendes registrieeskirjades 

kirjeldatud eesmärkidel. 
 

Andmete regulaarne üleandmine ja edastamine väljaspoole ELi ja EMPd 

Andmed edukalt läbitud koolituse kohta antakse üle Soome kutsekvalifikatsiooniregistrisse 
Taitorekisteri, mida haldab ettevõte Suomen Tilaajavastuu. Andmed antakse üle kasutaja antud 
nõusoleku alusel.  
Suomen Rakennusmedia ei müü ega loovuta õppurite andmeid kõrvalistele isikutele. Andmeid 

võidakse üle anda ametivõimudele ja teistele institutsioonidele, kelle suhtes õppeasutus on 

aruandekohustuslik. Andmeid ei edastata väljaspoole ELi ja EMPd.  

Registri andmeturbe põhimõtted 

Ettevõtte Suomen Rakennusmedia töötajad võivad kasutada isikuandmete registris olevaid andmeid 

ainult oma tööülesannete ja -kohustustega seotud ulatuses (isikuandmete seadus – HTL, §-id 7 ja 9). 

Õppurite registri andmed kogutakse infotehniliste meetmetega kaitstud andmebaasidesse.  

Register on kaitstud kasutajanime, salasõna ja tulemüüriga. Kasutajate registri andmete 
käsitsemiseks on juurdepääs ainult vastavasse ametisse nimetatud isikutel ettevõttest Suomen 
Rakennusmedia Oy. Registri tööülesannetes kasutajatel on vaikimiskohustus. 
 

Kontrollimisõigus 

Õppuril on vastavalt isikuandmete seaduse (HTL) § 26 õigus kontrollida, milliseid teda puudutavaid 

andmeid on registrisse salvestatud. Kontrollimistaotlus tuleb saata kirjalikus vormis ja allkirjastatult 

Suomen Rakennusmedia aadressile. Kontrollimistaotluse võib esitada isikulikult ka Suomen 

Rakennusmedia büroos. 

Õigus nõuda andmete parandamist 

Õppuril on õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist. Andmete parandamise taotlus tuleb saata 

e-postiga aadressile help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Õppuri taotluse alusel ei toimu süsteemist 

andmete eemaldamist.  

Muud isikuandmete käsitsemisega seotud õigused 

Registreeritud kasutajal on õigus mitte lubada registripidajal käsitseda teda ennast puudutavaid 

andmeid otseturunduse, kaugmüügi ja muu otseturunduse ning turu- ja arvamusuuringute, samuti 

erialapõhiste isikuregistrite ja suguvõsauuringute eesmärgil (HTL, § 30). 

mailto:help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.

