Suomen Rakennusmedia Oy:s elevregister för webbkursen
ePerehdytys

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 14 i dataskyddsförordningen (EU)
2016/679
1.
Registrets namn

Elevregister för webbkursen ePerehdytys

2.
Personuppgiftsansvarig Suomen Rakennusmedia Oy
och registrets
kontaktperson
Kontaktperson:
Heidi Husari, VD
heidi.husari@rakennusmedia.fi
040 831 2829, 09 129 9249
Eteläranta 10, Helsingfors 00130
3.
Ändamålet med och
Personuppgifter behandlas och används för att administrera utbildningar och samla
grunden för behandling in statistiska uppgifter.
av personuppgifter
Uppgifter samlas in, behandlas och lagras i syfte att kunna bedriva företagets
huvudsakliga verksamhet samt för att fullgöra och administrera de avtal som tecknas
mellan företaget och kunden avseende tjänsten ePerehdytys. Endast sådana
uppgifter samlas in från eleverna som är nödvändiga för verksamheten.
4.
Källor för reguljär
uppgiftshämtning

I enlighet med målen för företagets integritetspolicy hämtas uppgifter från:
-

-

5.
Registrets uppgifter

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, såsom arbetsgivare, inom tillåtna gränser enligt lag och för de
ändamål som beskrivs i dessa riktlinjer.

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).
6.
Regelbunden
Uppgifter om godkänt slutförd utbildning lämnas till finska registret för
överföring av uppgifter yrkeskvalifikationer (Taitorekisteri) som administreras av företaget Suomen
Tilaajavastuu. Överföring av uppgifter sker i enlighet med användarens samtycke.
Suomen Rakennusmedia säljer eller utlämnar inte elevernas uppgifter till
utomstående. Uppgifter kan utlämnas till myndigheter och övriga institutioner med
maktbefogenhet inom fastställda och tillåtna gränser enligt gällande lagstiftning.
7.
Överföring av uppgifter Uppgifter lämnas inte ut till mottagare utanför EU och EES.
till länder utanför EU
och EES
8.
Lagring av uppgifter
Behovet av lagring av personuppgifter i registret omvärderas regelbundet, som regel
och datasäkerhet
årligen. Uppgifter som inte längre behövs raderas och felaktiga uppgifter rättas.
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. Databaser och säkerhetskopior hålls i låsta/skyddade utrymmen.
Registret skyddas av användarnamn, lösenord och brandvägg. Utomstående nekas
åtkomst till handlingar som innehåller manuellt behandlade uppgifter om den
registrerade.
9.
Rätt att ta del av
uppgifter
10.
Rätt att begära
rättelse av uppgifter,
radering av uppgifter
eller en begränsad
behandling av
uppgifter

Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter som rör den registrerade behandlas
i registret. Den registrerade kan lämna in en begäran till den av uppgiftsansvarige
utsedda kontaktpersonen om att få kontrollera sina personuppgifter.
Vid fall angivna i EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade rätt att
begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsad behandling av
uppgifter som rör den registrerade.
I ovan angivna frågor ska den registrerade kontakta den personuppgiftsansvarige via
e-post på adressen help.eperehdytys@rakennusmedia.fi.

11.
Rätt att invända mot
behandling av
personuppgifter

Den registrerade har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att invända
mot behandling av sina personuppgifter enligt bestämmelser om särskilda
behandlingssituationer.

12.
Rätt att lämna in
klagomål till
dataskyddsombudet

Den registrerade har enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och finska
dataskyddslagen rätt att lämna in klagomål om behandling av sina personuppgifter
som beskrivs i registrets överblick över databehandlingen.

