
Įmonės Suomen Rakennusmedia Oy kursą ePerehdytys išlaikiusiųjų 

registras  

 

 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 14 straipsnyje pateikiama informacija apie 

asmens duomenų tvarkymą. 

1.  
Registro pavadinimas  

  
Kursą ePerehdytys išlaikiusiųjų registras 

  

2.  
Registro tvarkytojas ir 
registro kontaktinis 
asmuo 

  
UAB Suomen Rakennusmedia Oy 
 
Kontaktinis asmuo: 
Heidi Husari, generalinė direktorė 
heidi.husari@rakennusmedia.fi  
040 831 2829, 09 129 9249 
Eteläranta 10, Helsinkis 00130 

3.  
Asmens duomenų 
tvarkymo tikslas ir 
motyvai 

  

Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami mokymų organizavimui ir statistikos 
vedimui.  
Duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagrindinių įmonės veiklų įgyvendinimui bei 
su ePerehdytys paslauga susijusios sutarties tarp įmonės ir kliento sąlygų išpildymui.  
Iš studentų renkami tik veiklos vykdymui reikalingi duomenys 

 

4.  
Teisėti duomenų 
šaltiniai 

 
Duomenys renkami duomenų apsaugos informaciniame lapelyje nurodytais tikslais: 

- iš paties užsiregistravusio asmens jam tampant klientu, užsiregistruojant 
paslaugos naudotoju, jam naudojantis paslauga ar atsiradus kitokiam ryšiui 
tarp įmonės Suomen Rakennusmedia Oy ir užsiregistravusiojo 

- iš trečiųjų šalių , pavyzdžiui, darbdavių, galiojančių teisės aktų leidžiama 
apimtimi šiame registro apraše apibūdintiems tikslams 

 
5.  
Registre esantys 
duomenys 

 
Registre saugomi toliau išdėstyti klientų/naudotojų duomenys: 

- Vardas 

- Gimimo data 

- Elektroninio pašto adresas 

- Mobiliojo telefono numeris 

- Naudotojo vardas (Mokesčių mokėtojo numeris) 

- Darbovietė, įmonės kodas ir adresas 

- Kalba 

- Pirmo užsiregistravimo data 

- Paskutinio užsiregistravimo data 

- Duomenys apie išlaikytą kursą ePerehdytys (data, rezultatas ir žinių galiojimo 

laikotarpis) 



Identifikaciniai duomenys saugomi 35 dienas nuo kurso išlaikymo. Vėliau jie 
pašalinami iš registro. Išsaugomi tik anoniminiai, statistiniai duomenys (pavyzdžiui, 
duomenys apie naujus pasiekimus ir jų datas).  

6.  
Taisyklėse numatytas 
duomenų perdavimas 

 
Duomenys apie sėkmingai išlaikytus mokymus teikiami Suomijos Abonento 
Pasiekimų registrui. Duomenys teikiami remiantis naudotojo sutikimu.  

Įmonė Suomen Rakennusmedia duomenų apie kursus išlaikiusius asmenis 
neparduoda ir neteikia pašaliniams asmenims. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenis 
galiojančių teisės aktų įpareigojančia ir leidžiama apimtimi galima perduoti 
kompetentingoms institucijoms ir kitoms šalims, kurioms informaciją perduoti 
privaloma.  

7.  
Duomenų perdavimas  
už ES arba EEE ribų 

 
Duomenys neperduodami už ES ir EEE ribų. 

8.  
Duomenų laikymas ir 
apsauga 

 
Registre esančių asmens duomenų laikymo poreikis vertinamas reguliariai, kaip 
taisyklė, kasmet. Nereikalingi duomenys pašalinami, o klaidingi - ištaisomi.  
 
Įmonės Suomen Rakennusmedia darbuotojai gali naudoti asmenų registro duomenis 
tik tokiu mastu, kiek jų pareigos ir atsakomybė to reikalauja (Amens duomenų 
įstatymas 7 p., 9 p.). 
 
Duomenys apie kursus išlaikiusius asmenis kaupiami duomenų bazėje, apsaugotoje 
elektroninėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos laikomos 
užrakintose/saugomose patalpose. 
 
Registras apsaugotas naudotojo vardu, slaptažodžiu bei užkarda. Prie rankiniu būdu 
tvarkomų registruotųjų asmenų duomenų turinčių dokumentų 
pašaliniams prieiti yra neleidžiama.  
 

9.  

Teisė susipažinti su 

duomenimis 

  

Registruotieji turi teisę sužinoti, kokie su jais susiję duomenys yra tvarkomi registre. 
Registruotasis gali prašyti registro valdytojo nurodyto kontaktinio asmens, kad šis 
duomenis patikrintų. 

10.  
Teisė reikalauti 
duomenų ištaisymo 
bei teisė prašyti 
pašalinti duomenis 
arba apriboti 
tvarkymą 

  

Registruotas asmuo, esant ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente 
numatytiems atvejams, turi teisę prašyti ištaisyti su juo susijusius duomenis, juos 
papildyti, pašalinti arba apriboti jų tvarkymą.  
Registruotas asmuo turi susisiekti su registro tvarkytoju elektroniniu paštu 
help.eperehdytys@rakennusmedia.fi dėl anksčiau nurodytų atvejų.  

11.  
Teisė prieštarauti 
asmens duomenų 
tvarkymui 

  

Registruotas asmuo, remiantis ES bendrajame duomenų apsaugos reglamentu, turi 
teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, kai tai yra grindžiama ypatinga su juo 
susijusia asmenine situacija.  

mailto:help.eperehdytys@rakennusmedia.fi


12.  
Teisė teikti skundą 
duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui 

 

Registruotas asmuo, remiantis ES bendrajame duomenų apsaugos reglamentu ir 
duomenų apsaugos įstatymu, turi teisę teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui dėl duomenų apsaugos informaciniame lapelyje nurodomo asmens 
duomenų tvarkymo. 

 


