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Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi: Marika Sahlberg
Puhelin: 029 411 2511
Sähköposti: marika.sahlberg@etk.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Marita Silmunmaa
Puhelin: 029 411 2383
Sähköposti: marita.silmunmaa@etk.fi

Rekisterin nimi

Koulutustietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn
perusteet

Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti työsopimuslakiin. Eläketurvakeskuksen työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan
etenemiseksi
Lisäksi rekisterin ylläpito perustuu lakiin Eläketurvakeskuksesta (ETKL 2 §),
jonka mukaan Eläketurvakeskuksen tulee edistää eläkelaitosten keskinäistä
yhteistyötä eläkelaitosten yhteistoimintaa edellyttävissä tehtävissä ja hoitaa
eläkelaitosten yhteistoimintaan liittyviä tehtäviä.
Koulutuksen uutiskirjeiden jakeluun liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterin käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-

Rekisterin tietosisältö

ilmoittautumisten hallinta
yhteystietojen ylläpito
kurssikutsujen lähettäminen
koulutuspalautteen kerääminen
verkko-oppimisympäristön käyttö
kurssilaskutus
tulevien tapahtumien markkinointi
tilastointi
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Rekisteri sisältää koulutuksiin ilmoittautuneiden ja osallistuneiden asiakkaiden sekä Eläketurvakeskuksen henkilöstön henkilötietoja.
Rekisterin sisältämät tiedot:
-

Tietojen säilytysaika

rekisteröidyn perustiedot
laskutustiedot
erikoisruokavalio

Tietojen säilytysaikojen osalta noudatetaan kirjanpitolain ja muiden erityislakien mukaisia säilytysaikasäännöksiä.
Eläketurvakeskuksen henkilöstön tietoja säilytetään työsuhteen ajan. Tiedot
poistetaan pääsääntöisesti 2 vuoden työsuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista tietolähteistä:
-

rekisteröidyt
työnantaja tai hänen edustajansa

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuuksien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin, laitteisiin ja palvelimiin on rajattu
vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Eläketurvakeskus
valvoo tietojärjestelmiensä ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöä.
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä.
Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat lisäksi allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole
häntä koskevia tietoja. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tietojen tarkastuspyyntö Eläketurvakeskukselle.
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Rekisteröidyn oikeus tietojen
korjaamiseen

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa korjaamista
Eläketurvakeskukselta.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla siitä Eläketurvakeskukselle.

