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TAPIO ForestTEST - TIETOSUOJASELOSTE
1 MÄÄRITELMÄT
“Rekisteröidyllä” tarkoitetaan yksityishenkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään tämän selosteen mukaisesti.
”Henkilötiedolla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä
”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai
epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen,
kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon,
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen,
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
“Käsittelyllä” tarkoitetaan kaikenlaisia sellaisia henkilötietoihin kohdistuvia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia,
jotka Rekisterinpitäjän palvelua käyttäessään suorittaa joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti,
kuten tietojen kerääminen, säilyttäminen, muuttaminen, konsultaatio, luovuttaminen siirtämällä tai asettamalla
muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

2 REKISTERINPITÄJÄ
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Tapio Oy ja Tapio Silva Oy yhdessä (jäljempänä ”[YHTIÖ]”,
”me” ”meitä” tai ”meidän”). Tapio vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia
tietosuojalakeja noudattaen.
Tapio Oy ja Tapio Silva Oy
Yritystunnus Tapio Oy: 2660009-8
Yritystunnus Tapio Silva Oy: 2663920-8
Osoite: Maistraatinportti 4A, 00240 Helsinki
Puh: 0294 32 6000
Fax: 0294 32 6001
Tietosuojasta vastaava henkilö: Anna-Liisa Louko
Osoite: Maistraatinportti 4A, 00240 Helsinki
Sähköposti: tapio@tapio.fi

3 REKISTERÖIDYT
Palvelu sisältää henkilötietoa käyttäjistä ja asiakkaista, jotka ovat rekisteröityneet palvelun käyttäjäksi tai joille on tilattu
verkkokursseja esimerkiksi työnantajan toimesta.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
•
•
•
•

Oppimisympäristön käyttäjähallinta
Verkkokoulutusten jakaminen
Koulutussuoritusten seuranta
Verkkokoulutusten markkinointi, ellei käyttäjä ole kieltänyt markkinointia.

5 REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
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Nimi
Sähköpostiosoite
Mahdolliset käyttäjän organisaatioon liittyvät tiedot (organisaatio, osasto, asema ym.)
Verkkoyhteyden IP-osoite

Henkilötietojen lisäksi käyttäjän toimista oppimisympäristössä tallennetaan lokitietoja ja kurssien suoritustietoja.

6 REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot kerätään seuraavista tietolähteistä:
• Käyttäjän itsensä antamina
• Automaattisesti jonkin ulkoisen tietojärjestelmän kautta, kuten Active Directory -käyttäjähakemiston kautta.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tiedot luovutetaan oppimisympäristön ylläpitäjälle Faros & Com Oy:lle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Faros
& Com Oy alihankkijoineen on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään palvelussa työsuhteen tai asiakkuuden voimassaoloajan. Jos työsuhde tai asiakkuus loppuu,
säilytetään tietoja tämän jälkeen 36 kk ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan pysyvästi.

10 TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11 TIETOJEN SUOJAAMINEN
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Palvelimien fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

