
Suomen Rakennusmedia Oy veebikursuse ePerehdytys õppurite 

register  

 

 
Isikuandmete kaitse üldmääruse (EÜ) 2016/679 artiklile 14 vastavad andmed isikuandmete töötlemise 

kohta. 

1.  
Registri nimetus  

  
Veebikursuse ePerehdytys õppurite register 
  

2.  
Vastutav töötleja ja 
registri kontaktisik 

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

3.  
Isikuandmete 
töötlemise eesmärk ja 
alus 

  

Isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse koolituste haldamiseks ja statistiliste 
andmete kogumiseks.  
Andmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse ettevõtte põhitegevuste elluviimiseks 
ning ettevõtte ja kliendi vahelise, teenust ePerehdytys puudutava lepingulise suhte 
teostamiseks. Õppuritelt kogutakse ainult tegevuse seisukohalt vajalikke andmeid. 

 

4.  
Regulaarsed 
teabeallikad 

 
Teavet kogutakse andmekaitsepoliitikast tulenevatel eesmärkidel: 

- andmesubjektilt endalt, kui ta kliendiks saab ja registreerib ennast teenuse 
kasutajaks; kui andmesubjekt teenuseid kasutab või muu Suomen 
Rakennusmedia Oy ja andmesubjekti vahelise tööalase kontakti tekkimise 
kaudu; 

- kolmandatelt isikutelt, nagu tööandjatelt, kohaldatava õigusega lubatud 
piirides ja käesolevates registrieeskirjades kirjeldatud eesmärkidel. 

5.  
Registris sisalduvad 
andmed 

 
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 koolituse kohta jäävad 
alles anonüümsed statistilised andmed (nagu koolituste arv ja nende läbimise aeg).  

6.  
Andmete regulaarne 
edastamine 

 
Edukalt läbitud koolituse andmed edastatakse Soome kutsekvalifikatsiooniregistrisse  
Taitorekisteri, mida haldab ettevõte Suomen Tilaajavastuu. Andmeid edastatakse 
kasutaja nõusolekul.  

Suomen Rakennusmedia ei müü ega loovuta õppurite andmeid kõrvalistele isikutele. 
Andmeid võidakse edastada ametkondadele ja teistele kohustavatele 
institutsioonidele antud ajahetkel kehtivate õigusaktidega kindlaks määratud ja 
lubatud piirides.  

7.  
Andmete edastamine 
väljapoole ELi ja EMPd 

 
Andmeid ei edastata väljapoole ELi ja EMPd. 

8.  
Andmete säilitamine ja 
andmeturve 

 
Registri isikuandmete säilitamise vajalikkust hinnatakse regulaarselt, reeglina igal 
aastal. Mittevajalikud andmed kustutatakse ja vigased andmed parandatakse.  
 
Ettevõtte Suomen Rakennusmedia töötajad võivad kasutada isikuandmete registris 
olevaid andmeid ainult oma tööülesannete ja -kohustustega seotud ulatuses (Soome 
isikuandmete seadus – HTL, §-id 7 ja 9). 
 
Õppurite registri andmed kogutakse infotehniliste meetmega kaitstud 
andmebaasidesse. Andmebaasid ja nende varukoopiad asuvad lukustatud/kaitstud 
ruumides. 
 
Register on kaitstud kasutajanime, salasõna ja tulemüüriga. Kõrvalistele isikutele on 
juurdepääs manuaalselt töödeldavate, andmesubjektide andmeid sisaldavate 
dokumentide juurde keelatud. 
 

9.  
Kontrollimisõigus  

  

Andmesubjektil on õigus teada, milliseid teda puudutavaid andmeid registris 
töödeldakse. Andmesubjekt võib esitada vastutava töötleja poolt määratud 
kontaktisikule oma andmete kontrollimistaotluse. 

10.  
Õigus nõuda andmete 
parandamist ning 
õigus taotleda 
andmete kustutamist 
või töötlemise 
piiramist 

  

Andmesubjektil on EÜ isikuandmete kaitse üldmääruses kindlaks määratud juhtudel 
õigus taotleda teda ennast puudutavate andmete parandamist, täiendamist, 
kustutamist või andmete töötlemise piiramist. 
Andmesubjekt peab eespool mainitud küsimustes pöörduma vastutava töötleja 
poole e-posti aadressil help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.  

mailto:help.eperehdytys@rakennusmedia.fi


11.  
Õigus esitada 
vastuväiteid 
isikuandmete 
töötlemisele 

  

Andmesubjektil on EÜ isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenev õigus esitada 
vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes tema endaga seotud eriolukorra alusel.  

12.  
Õigus esitada kaebus 
andmekaitsevolinikule 

 

Andmesubjektil on EÜ isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Soome 
andmekaitseseadusest tulenev õigus esitada andmekaitsevolinikule kaebus registri 
ülevaates kirjeldatud isikuandmete töötlemise kohta. 

 


