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1. REKISTERINPITÄJÄ
Työtehoseura ry
PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki
(09) 2904 1200
2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Jim Antturi
050 3363 157
jim.antturi@tts.fi
3.

TIETOSUOJAVASTAAVA
Ville Lehto
Sähköposti: tietosuoja@tts.fi
Puhelin: (09) 2904 1200

4. KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koulutuksiin liittyvien käyttöoikeuksien ja suoritusrekistereiden
ylläpito. Palvelun käyttäjistä tallennetaan erilaisia henkilötietoja ja kurssien suorittamiseen liittyviä tietoja,
joiden avulla käyttäjät voidaan yksilöidä ja käyttäjien kurssisuorituksia seurata.
5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Oppimisympäristö kerää kursseille osallistuvista seuraavat tiedot:
* Nimi
* Sähköpostiosoite
* Mahdolliset käyttäjän organisaatioon liittyvät tiedot (organisaatio, osasto, asema ym.)
* Käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
* Loki kurssialueella tapahtuvasta toiminnasta

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa
oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. Kerran vuodessa poistetaan yli kaksi vuotta
käyttämättä olleet käyttäjätunnukset.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot tulevat järjestelmään rekisteröimisprosessin aikana käyttäjän antamista tiedoista. Lokitiedot
muodostuvat järjestelmän käytön aikana.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tämä ei koske palvelutuottajaa tai ylläpitäjää.
Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön edellyttämin tavoin viranomaisille.

9. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja palomuurilla. Henkilötietoja käsittelevät vain
Yrityksen erikseen määrittelemät henkilöt sekä Yrityksen toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai
kehittävät kolmannet osapuolet.
Käyttäjien tiedot on tallennettu tietokantaan ja tietokantaan sekä sen varmuuskopioihin on pääsy
ainoastaan valtuutetuilla henkilöllä.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Omien tietojen tarkastusoikeus: Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja
hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien
tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun
rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän
ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa
edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.
Oikeus tietojen korjaamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta
viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tiedon
käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tarkoitus on, että käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tiedon paikkansapitävyyden. Kaikki tässä
mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle osoitteeseen
asiakaspalvelu@tts.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
(tietosuojavaltuutetun toimistolle).

