TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Terveysopisto Salus (Y-tunnus: 0963030-8)
Osoite

Terveysopisto Salus
c/o Jouko Pursiainen,
Kauppakartanonkatu 15 B13,
00930 Helsinki, Finland
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jouko.pursiainen@terveysopisto.fi
Nimi
2
Yhteyshenki- Opintosihteeri
Osoite
lö rekisteriä Terveysopisto Salus
koskevissa Mäkelänkatu 52 A, 5. krs
asioissa
00510 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

opisto@terveysopisto.fi, 050-4397214
3
Oppimisen ohjausjärjestelmä itslearningin käyttäjärekisteri
Rekisterin
nimi
4
Asiakassuhteessa sovittujen palvelujen tarjoaminen (opetus, mahdolliset tentit & verkkokurssien
Henkilötieto- hallinnoiti). Henkilötietoja käytetään oppimiseen ja oppimisen ohjaukseen sekä kurssiviestintään.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
Nimet
Käyttäjätunnus
Salasana (mahdollisesti)
Sähköpostiosoite
Organisaatio
Kurssi/ryhmätieto
Rooli
Lisäksi rekisteriin tallentuu pedagogista sisältöä ja arviointi- sekä palautetietoja.

6
Rekisterin sisältämät tiedot syntyvät loppukäyttäjän suorittaessa kurssiostoksen verkkokaupassa.
Säännönmu- Lisäksi tietoja kertyy asiakkaan oman toiminnan kautta, kun asiakas lisää järjestelmään käyttäjiä
kaiset tieto- käsin.
lähteet
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7
Rekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii itslearning. Palvelin
sijaitsee valvotussa konesalissa, johon on pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä.
Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt itslearningiltä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii itslearning. Palvelin
sijaitsee valvotussa konesalissa, johon on pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä.
Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt itslearningiltä.
Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus Henkilötietolain 26 § mukaan tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja
saada niistä pyydettäessä kopiot.

11
Rekisteröidyllä on oikeus Henkilötietolain 26 § mukaan vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Oikeus vaatia Korjaamispyynnöt tulee tehdä kirjallisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisteriasioita
tiedon
hoitavalle henkilölle.
korjaamista

12
Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, suoramarkkinointia, markkina- ja
Muut henkilö- mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

