
DATU AIZSARDZĪBAS INFORMĀCIJA 

”Suomen Rakennusmedia Oy ePerehdytys” apmācāmo personu reģistrs  

10.08.2017. 

”Suomen Rakennusmedia Oy” datu aizsardzības informācija saskaņā ar Somijas Personas datu likuma 

(523/99) 10. un 24.paragrāfu 

Reģistra turētājs 

”Suomen Rakennusmedia Oy”  

Unioninkatu 14 00131 Helsinki, tālrunis 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Ar reģistru saistītu jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar 

Heidi Husari (Heidi Husari) 

iestādes vadītāja, 

Unioninkatu 14 00131 Helsinki 

Tālrunis 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi   

 

Reģistra nosaukums 

ePerehdytys – apmācāmo personu reģistrs 
 
Personas datu izmantošanas mērķis 

Personas dati tiek izmantoti mācību vadības, statistikas un attīstības mērķiem. 

Reģistra informācijas saturs 

Reģistrs satur šādu kategorizētu informāciju par klientu/lietotāju: 
- Vārds, uzvārds 
- Dzimšanas datums 
- Elektroniskā pasta adrese 
- Mobilā tālruņa numurs 
- Lietotāja numurs (Somijas nodokļu maksātāja numurs) 
- Darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese 
- Valoda 
- Pirmās pierakstīšanās datums 
- Pēdējās pierakstīšanās datums 

- ePerehdytys uzdevumu informācija (uzdevuma datums, uzdevuma rezultāti un izpildīto 
apmācību termiņa beigu datums) 

 

Identificētā informācija tiek saglabāta 35 dienas pēc apstiprināta uzdevuma. Pēc tam no datiem 
identificētā informācija tiek dzēsta un kļūst anonīma statistiska informācija par uzdevumiem 
(piemēram, jaunu uzdevumu skaits un to datums).  

 
Likumīgie informācijas avoti 

Informācija par reģistrētajām personām tiek iegūta likumīgā kārtībā:  
 

mailto:ko@rateko.fi
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• no pašas reģistrētās personas tai kļūstot par klientu, reģistrējoties par pakalpojuma 
lietotāju, reģistrētai personai izmantojot pakalpojumus, vai citas korektas saziņas veidā 
starp ”Suomen Rakennusmedia Oy” un reģistrēto personu  

• no trešajām pusēm atbilstošā likuma pieļautajās robežās šajā reģistra informācijā 
noteiktajiem mērķiem 

 

Informācijas ierastā nodošana un informācijas nokļūšana ārpus ES un EEZ 

Informācija par apstiprinātajiem mācību uzdevumiem tiek nodota ”Suomen Tilaajavastuu” 
Kvalifikācijas reģistram (Taitorekisteri). Informācija tiek nodota ar lietotāja piekrišanu.  
”Suomen Rakennusmedia” nepārdod vai nenodod studentu informāciju citiem. Informāciju katrā 

gadījumā var nodot spēkā esošu likumu noteiktos un pieļautos apmēros varas iestādēm un citām ar 

mācību iestādi saistītām iestādēm. Informācija netiek nodota ārpus ES un EEZ.  

Reģistra aizsardzības principi 

”Suomen Rakennusmedia” darbinieki izmanto personu reģistrā esošo informāciju tikai tādā apjomā, 

ko nosaka viņu darba uzdevumi un atbildība (Somijas Personas datu likuma 7. un 9. paragrāfs). 

Apmācāmo personu reģistra informācija tiek savākta datu bāzēs, kas ir aizsargātas ar informācijas 

tehnoloģijām. 

Reģistrs ir aizsargāts ar lietotāja numuru, paroli un ugunsmūri. Lietotāju reģistru drīkst izmantot tikai 
šim uzdevumam noteiktās ”Suomen Rakennusmedia Oy” personas. Reģistra lietotājiem ir pienākums 
ievērot informācijas konfidencialitāti.  
 

Tiesības pārbaudīt informāciju 

Studentam saskaņā ar Somijas Personas datu likuma 26. paragrāfu ir tiesības pārbaudīt, kāda ar viņu 

saistīta informācija ir saglabāta reģistrā. Informācijas pārbaudes lūgums, rakstiski parakstīts, 

jānosūta uz ”Suomen Rakennusmedia” adresi. Informācijas pārbaudes lūgumu var iesniegt arī 

personīgi ”Suomen Rakennusmedia” birojā.  

Tiesības uz informācijas labošanu 

Studentam ir tiesības pieprasīt kļūdainas informācijas labošanu. Informācijas labošanas lūgums 

jānosūta uz elektroniskā pasta adresi help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Informācija sistēmā 

netiek dzēsta pēc studenta lūguma. 

Citas ar personas datu apstrādi saistītas tiesības 

Reģistrētajai personai ir tiesības aizliegt reģistra turētājam izmantot ar sevi saistītas informācijas 

izmantošanu tiešajai reklāmai, attālinātās tirdzniecības un citiem tiešā mārketinga, kā arī tirgus un 

viedokļu pētījumu, tāpat arī civilstāvokļa aktu un ģenealoģijas mērķiem (Somijas Personas datu 

likuma 30. paragrāfs). 
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