
DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATAI 

 

Įmonės Suomen Rakennusmedia Oy kursą ePerehdytys išlaikiusiųjų registras 

 

2017-08-10 

 

Įmonės Suomen Rakennusmedia Oy duomenų apsaugos nuostatai remiantis Asmens duomenų 

įstatymu (523/99) 10 ir 24 p. 

 

Registro valdytojas 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Unioninkatu 14, 00131 Helsinki, tel. 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Kontaktinis asmuo 

Heidi Husari 

vykdančioji direktorė 

Unioninkatu 14, 00131 Helsinki  

tel. 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Registro pavadinimas 

 

Kursą ePerehdytys išlaikiusiųjų registras 

 

Asmens duomenų naudojimo tikslas 

 

Asmens duomenys apdorojami ir naudojami siekiant valdyti ir tobulinti kurso programą bei rinkti 

statistiką. 

 

Registro duomenų turinys 

 

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). 
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Teisėti duomenų šaltiniai  

 

Duomenys apie užregistruotą asmenį gaunami nepažeidžiant įstatymų: 

 

- 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 trečiojo asmens remiantis galiojančių įstatymų numatomomis ribomis šiuose nuostatuose 

aprašytiems tikslams 

 

Teisėtas duomenų teikimas ir jų perdavimas už ES arba EEE ribų 

 

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. Duomenis galima teikti galiojančių įstatymų leidžiamose ribose pagal 

įpareigojimą valstybės institucijoms ir kitoms mokymo įstaigą įpareigojančioms šalims. Duomenys 

neperduodami už ES ir EEE ribų. 

 

Registro saugumas 

 

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. 

 

Registras apsaugotas naudotojo vardu, slaptažodžiu bei užkarda. Prie naudotojų registro gali prieiti 

tik tam leidimą turintys įmonės Suomen Rakennusmedia Oy darbuotojai. Registro naudotojai yra 

įsipareigoję saugoti duomenų slaptumą. 

 

Teisė susipažinti su duomenimis 

 

Remiantis asmens duomenų įstatymo 26 p., kursus išlaikęs asmuo turi teisę žinoti, kokie jį liečiantys 

duomenys saugomi registre. Dėl teisės susipažinti su duomenimis reikia kreiptis įmonės Suomen 

Rakennusmedia adresu pateikiant parašu patvirtintą prašymą. Jį taip pat galima pateikti asmeniškai 

įmonės biure. 

 

Teisė reikalauti duomenų ištaisymo  

 

Kursą išlaikęs asmuo turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis. Prašymai priimami 

elektroniniu paštu help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Duomenys kursus išlaikiusio asmens 

prašymu gali būti saugojami sistemoje.  

 

Kitos su asmens duomenimis susijusios teisės 
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Naudotojas turi teisę uždrausti registro valdytoją naudoti jį liečiančius duomenis reklamos, 

nuotolinės prekybos ir kitokios tiesioginės rinkodaros, rinkos ir nuomonės tyrimų, profesinių registrų 

ir giminystės tyrimų tikslais (Asmens duomenų įstatymas 30 p.)  

 

 

 


