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Rekisterin nimi

Opiskelijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään ja käytetään koulutusten hallinnointiin ja tilastointiin
sekä RATEKOn asiakasviestintään ja markkinointiin.
Rekisterin tietosisältö
Opiskelijan yksilöintitiedot
nimi
tehtävänimike
sukupuoli
syntymäaika/henkilötunnus
kansalaisuus
osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
Opiskelijan työpaikka ja siihen liittyen
osoitetiedot, puhelinnumerot ja internetosoite
toimiala
y‐tunnus
mahdolliset verkkolaskun tiedot
Opiskelijan koulutuksiin osallistumistiedot ja tutkinnon suoritustiedot, kuten
ilmoittautumiset ja hakemukset
AHOT, HOPS, HENSU, TOPS
tiedot opiskelun tilanteesta
opintosuoritukset
arviointitiedot
valmistustieto
laskutukseen liittyvät tiedot
markkinointikiellot
mentorin (työpaikkaohjaaja): nimi, osoite, työpaikka ja sen osoite
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Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan koulutukseen ilmoittautumisten yhteydessä rekisteröidyltä
itseltään.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
RATEKO ei myy tai luovuta opiskelijatietojaan ulkopuolisille. Tietoja voidaan
luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa
rajoissa viranomaisille ja muille oppilaitosta velvoittaville tahoille.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Oppilaitoksen 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 tiloissa.
Manuaalisesti käsiteltäviin rekisteröityjen tietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on
estetty asiattomilta.
Tarkastusoikeus

Opiskelijalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna RATEKOn osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan
myös esittää henkilökohtaisesti RATEKOn toimistossa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Opiskelijalla on oikeus vaatia virheellinen tieto korjattavaksi. Korjauspyyntö
osoitetaan sähköpostilla osoitteeseen rateko@rateko.fi. Tietoja ei poisteta
järjestelmästä opiskelijan pyynnöstä. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa
käyttäminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tieto opiskelijan suorittamasta tutkinnosta laitetaan näkyviin RATEKOn
nettisivuille, mikäli hän on antanut tähän luvan.
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 §).

