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Rekisterin nimi
2
Rekisterinpitäjä

3
Yhteyshenkilöt
rekisteriä
koskevissa
asioissa

1 (2)
Rekisterinpitäjän
informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuojaasetus (2016/679)

Asiantuntijapalveluiden asiakas- ja asiantuntijarekisteri
Hengitysliitto ry, Ammattiopisto Luovi
PL 389, 90101 Oulu
puh. 020 757 4000
etunimi.sukunimi@luovi.fi

Tarja Järvi, koulutuskoordinaattori
Merja Niskanen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi

4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja
lainmukaisuus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on koulutuksen järjestäjän
järjestämisluvan mukaiset erityisen tuen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtäviin
liittyvät asiantuntijapalveluiden täydennyskoulutusten järjestäminen.

5
Rekisterin
henkilötietoryhmät

Asiantuntijapalveluiden järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuvan henkilön
- yksilöintitiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävä,
organisaatio)
- erityisruokavaliot
- Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti kerättävät henkilötiedot
(sukupuoli, ikä, työkokemus, työpaikan sijaintimaakunta, äidinkieli,
kouluaste, tehtävä)
- Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti kerättävät henkilötiedot
Erkkaa verkossa -luennoista (edellä mainittujen lisäksi asumisalue,
asuinpaikkakunta)
Asiantuntijana toimivan henkilön
- yksilöintitiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuva,
työtehtävä, organisaatio, koulutus, työkokemus, asiantuntijakokemus)

6
Henkilötietojen
säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröity itse antaa tiedot.

7
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
säännönmukaiset
luovutukset

Opetushallitukselle pyydetyt tiedot anonyymisti koottuna tilastona
Aluehallintovirastolle pyydetyt tiedot anonyymisti koottuna tilastona
Kouluttajalle tarvittavat tiedot (nimi, sähköpostiosoite, organisaatio,
työtehtävä)
Koulutuksen tarjoiluun liittyvät tiedot tarjoilun järjestäjälle

Ammattiopisto Luovi

Rekisterin käsittelyn oikeusperusteena on rekisteripitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattaminen ja suostumus.

PL 389
90101 Oulu

Puhelin 020 757 4000
www.luovi.fi
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Tietosuojaseloste
Julkinen
3.4.2020

2 (2)
Rekisterinpitäjän
informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuojaasetus (2016/679)

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Henkilötietojen
säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään hankkeen keston ajan korkeintaan 2 vuotta.
Rahoittajalle toimitettavat tilastotiedot säilytetään anonymisoituna tietona
6 vuotta.

10
Rekisteröidyn
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus
- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy tietoihin
- oikaista tietoja
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
- rajoittaa tietojen käsittelyä
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- vastustaa tietojen käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröity ei voi käyttää kaikki oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

11
Jos käsittely perustuu suostumukseen, niin rekisteröity voi perua
Jos käsittely perustuu suostumuksen ilmoittamalla siitä sähköpostilla asiantuntijapalvelut@luovi.fi
suostumukseen, tieto
oikeudesta peruuttaa
suostumus milloin
tahansa
12
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity
Oikeus tehdä valitus katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten
valvontaviranomaiselle vastaisesti.
13
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Ammattiopisto Luovi

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä
eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

PL 389
90101 Oulu

Puhelin 020 757 4000
www.luovi.fi

Y-tunnus 0201472-1

