
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH 

W rejestrze uczestników organizowanego przez Suomen Rakennusmedia Oy szkolenia ePerehdytys.  

10.08.2017 

Oświadczenie o ochronie danych przez Suomen Rakennusmedia Oy – zgodne z treścią § 10 i § 24 

fińskiej Ustawy o danych osobowych (523/99). 

Podmiot prowadzący rejestr 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Unioninkatu 14 00131 Helsinki, Finlandia 

tel. [+358] 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rejestru 

Heidi Husari 

dyrektor wykonawczy, 

Unioninkatu 14, 00131 Helsinki, Finlandia 

tel. [+358] 040 831 2829 

heidi.husari@rakennusmedia.fi 

 

Tytuł rejestru 

Rejestr uczestników szkolenia ePerehdytys 
 
Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą poddawane przetwarzaniu i wykorzystywane do celów związanych z 

zarządzaniem szkoleniami, do celów statystycznych i związanych z optymalizacją szkoleń 

organizowanych w przyszłości. 

Treść danych w rejestrze 

Rejestr zawiera następujące dane klientów / użytkowników: 
- imię i nazwisko 
- data urodzenia 
- adres e-mail 
- numer telefonu komórkowego 
- login użytkownika (numer NIP) 
- nazwa pracodawcy, jego numer REGON i adres 
- język  
- moment pierwszego logowania 
- moment ostatniego logowania 
- dane o przebiegu szkolenia ePerehdytys (termin, wyniki i data ważności uzyskanych uprawnień) 
 

Dane identyfikowalne są przechowywane przez okres 35 dni od dnia ukończenia szkolenia z 
wynikiem pozytywnym. Po tym czasie z danych usuwa się informacje umożliwiające identyfikację, a 
w rejestrze pozostają jedynie anonimowe dane statystyczne dotyczące wyniku szkolenia (jak liczba 
podejść i termin ukończenia).  
 

mailto:ko@rateko.fi
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Dopuszczalne źródła informacji 

Dotyczące osoby zarejestrowanej dane pozyskuje się legalnie z następujących źródeł: 
 
• Sama osoba zarejestrowana z chwilą, gdy staje się klientem, w momencie rejestrowania się jako 

użytkownik usługi, w czasie korzystania z usług, bądź w momencie zaistnienia innego właściwego 
związku pomiędzy Suomen Rakennusmedia Oy a tą osobą. 

• Osoby trzecie, w zakresie dopuszczalnym odpowiednimi przepisami prawa, do celów określonych 
w niniejszym oświadczeniu. 

 

Zgodne z prawem przekazywanie danych oraz przekazywanie danych poza obszar UE i EOG 

Informacje o pomyślnym ukończeniu szkolenia przekazywane są do fińskiego rejestru umiejętności 
wykonawców (Suomen Tilaajavastuun Taitorekisteri). Informacje te przekazywane są w oparciu o 
odpowiednie pozwolenie udzielone przez użytkownika.  
Suomen Rakennusmedia nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji o swoich kursantach podmiotom 

zewnętrznym. Informacje można przekazywać w zakresie wymuszonym lub dopuszczonym 

właściwymi obowiązującymi przepisami prawa organom administracji i innym podmiotom 

nadrzędnym w stosunku do podmiotu edukacyjnego. Informacji tych nie przekazuje się poza obszar 

UE i EOG.  

Zasady ochrony treści rejestru 

Pracownicy Suomen Rakennusmedia mogą korzystać ze znajdujących się w rejestrze osób danych 

jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi i 

ich zakresem odpowiedzialności (Ustawy o danych osobowych, § 7, § 9). 

Dane w rejestrze kursantów gromadzone są w bazach danych, które są chronione przy zastosowaniu 

odpowiednich narzędzi technicznych.  

Rejestr jest chroniony loginem użytkownika, hasłem i firewallem. Do przetwarzania zawartych w nim 
danych uprawnieni są tylko wyznaczeni pracownicy Suomen Rakennusmedia Oy. Osoby dopuszczone 
do rejestru podlegają zobowiązaniu do zachowania poufności. 
 

Prawo do wglądu w dane 

Zgodnie z § 26 ustawy o danych osobowych, kursantowi przysługuje prawo do sprawdzenia, jakie 

dotyczące go informacje zostały wprowadzone do rejestru. Pisemny i podpisany wniosek o uzyskanie 

wglądu do rejestru należy przesłać na adres Suomen Rakennusmedia. Wniosek o wgląd do rejestru 

można także złożyć osobiście w biurze Suomen Rakennusmedia. 

Prawo żądania modyfikacji danych 

Kursantowi przysługuje prawo żądania modyfikacji niepoprawnych informacji. Odpowiedni wniosek 

należy kierować pocztą elektroniczną na adres help.eperehdytys@rakennusmedia.fi. Nie ma 

możliwości usunięcia danych z systemu na wniosek kursanta.  

Inne prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobie ujętej w rejestrze przysługuje prawo zakazania podmiotowi utrzymującemu rejestr 

przetwarzania dotyczących tej osoby informacji do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, 

sprzedażą zdalną i do innych celów związanych z marketingiem bezpośrednim oraz badaniami rynku i 

opinii, czy też z analizą danych cywilnych lub genealogicznych (§ 30 Ustawy o danych osobowych). 
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