Rekisteriseloste

25.5.2018

Tämä on Koulutus Salmela Ky:n tietosuojaseloste joka koskee rekistereitä:



koulutusrekisteri
asiakas- ja laskutusrekisteri

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä
seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Koulutus Salmela Ky, Y2237003-9
Järvilehdontie 40
38800 Jämijärvi
Tietosuojavastaava Jouni Salmela
p. 0407493214
jouni.salmela@koulutussalmela.com

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat



Koulutus Salmela Ky:n koulutuksiin osallistuvat kurssilaiset ovat koulutusrekisterissä
Laskujen maksajien henkilötiedot ovat asiakas- ja laskutusrekisterissä

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:



Henkilötietoja käsitellään opiskelijan rekisteröinnissä eri viranomaisrekistereihin. Henkilötietojen
käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Markkinointitarkoitusta ja laskutusta varten
henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:






Koulutus Salmela Ky:n koulutusrekisteriä, joka muodostuu yksinomaan ”opiskelijan tiedot rekisteröintiä
varten” –lomakkeista, käytetään opiskelijan suoritusten rekisteröintiin viranomaistahoille (kuljettajan
ammattipätevyyden rekisteröintiin Trafiin sekä Spekille (Suomen pelastusalan keskusjärjestö)
rekisteröintiin Tieturva ja Työturva –koulutuksien suorittamisesta).
Koulutus Salmela Ky:n koulutusrekisteriä käytetään koulutuksen suorittamisen todistavan kortin
tilaustietoihin kortteja valmistavalle yritykselle.
Koulutus Salmela Ky:n asiakas- ja laskutusrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.
Koulutus Salmela Ky:n asiakas- ja laskutusrekisteriä voidaan käyttää Koulutus Salmela Ky:n
markkinointitarkoituksiin sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelulla, missä kerrotaan koulutustarjonnasta.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Koulutusrekisteri ja asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot



nimi, henkilötunnus, ammatti, osoite, kotikunta, kansalaisuus, sähköposti, puhelinnumero
erillinen laskutusosoite mikäli tarpeellista

Asiakastiedot


tiedot suoritetusta koulutuksesta

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
jouni.salmela@koulutussalmela.com.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää koulutuksen rekisteriaineisto määritellyn ajan (5 vuotta). Tämän vuoksi
koulutusrekisteriin liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen
tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä koulutukseen
osallistuessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Koulutus Salmela Ky:n ulkopuolelle.
Luovutamme tietoja yrityksille mitkä valmistavat koulutuksen todentavia kortteja, todistuksia tai muuta
materiaalia asiakkaillemme. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10
vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan
umpeutumista.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää koulutuksen rekisteriaineisto määritellyn ajan (5 vuotta). Tämän vuoksi
koulutusrekisteriin liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn
osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Pääsääntöisesti koulutusrekisteriä käsittelevät kouluttajat ja asiakas- ja laskutusrekisteriä käsittelevät Koulutus
Salmela Ky:n omistajat Jouni Salmela ja Lotta Salmela.
Ohjelmiston IT-tuella on pääsy laskutusrekisteriin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

