Rekisteröidyn informointi

Rekisterinpitäjä

Nimi

HAUS kehittämiskeskus Oy
Osoite

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

puhelinvaihde 0207 180 1, viestinta@haus.fi
Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Nimi

Matleena Nurmiainen / sijaisena toimii 27.2.19 alkaen Tuija Salmikannas
Osoite

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite)

040-5517445, matleena.nurmiainen@haus.fi / sijaisen yhteystiedot 27.2.2019
alkaen: 040-5882355, tuija.salmikannas@haus.fi
Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
ja käsittelyn
oikeusperuste

Asiakastietoja käsitellään rekisterinpitäjän eli HAUSin lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi. Laissa HAUS kehittämiskeskus Oy –nimisestä osakeyhtiöstä
(944/2010) on HAUSin tehtäväksi määritelty tuottaa koulutus- ja
kehittämispalveluita sekä niihin liittyvää liiketoimintaa. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena voidaan katoa olevan oikeutettu etu. HAUS käyttää henkilötietoja
ensisijaisesti hallinnoidakseen osallistumista toteuttamaansa koulutukseen ja
siihen liittyvään viestintään ja asiakaspalveluun.
Tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeusperusteet henkilötietojesi käsittelylle
riippuvat siitä, mistä henkilötiedoista on kulloinkin kyse ja missä tilanteessa niitä
keräämme. Pääsääntöisesti henkilötietojesi käsittely perustuu yhteen tai
useampaan seuraavista oikeusperusteista:
 Käsittely on tarpeen meille viranomaisena kuuluvan yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai lakisääteisen
velvoitteemme noudattamiseksi.


Käsittely on tarpeen toimeenpannaksemme kanssasi sopimuksen tai
toteuttaaksemme pyynnöstäsi sopimuksen tekemistä edeltäviä
toimenpiteitä: tämä oikeusperuste on käsillä esimerkiksi silloin, kun
palvelujen tarjoaminen sinulle muodostaa välillemme sopimuksen, jonka
täyttäminen edellyttää henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisteröidyn informointi

Kyseessä olevat
henkilötietoryhmät

Mistä henkilötiedot
on hankittu
Mahdolliset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen
vastaanottajat
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset ja
siirtomekanismi
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteröidyn
oikeudet

Asiakkaina ovat lain 3 §:n mukaan valtionhallinnon virastot ja laitokset, valtion
liikelaitokset sekä valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot. Yhtiön asiakkaina ovat
myös eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt.
Noin viisi prosenttia HAUSin asiakkaista on kunnista, yliopistoista, yrityksistä tai
yksittäisiä henkilöitä.
Kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, nimike, sähköposti, organisaatio, osasto,
postiosoite, postitoimipaikka, postinumero
Asiakkailta itseltään tai asiakkaan työnantajan yhteyshenkilöltä.
HAUSissa asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät koulutussuunnittelijat.
Asiakkaiden henkilötiedot vastaanotetaan pääsääntöisesti kurssi-ilmoittautumisen
yhteydessä tai vastaavasti verkkosivuilla olevan ”päivitä yhteystietoni” lomakkeen
kautta. HAUSin koko henkilöstöllä on pääsy asiakashallintajärjestelmään, jonne
kirjautumiseen jokaisella työntekijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana.
Asiakasrekisterin ylläpitämiseksi tiedot luovutetaan järjestelmätoimittaja eTaikalle.

Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin meillä on siihen
perusteltu toimintaamme liittyvä tarve kuten lakisääteisten tehtäviemme
hoitaminen tai sopimuksen täyttäminen. Arvioimme säännöllisesti tällaisten
tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin
kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai
muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä
osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä
turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn, kunnes tietojen poistaminen
on mahdollista.
Rekisteröidyllä on:
 oikeus pyytää pääsy häntä itseä koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä
oikeutta kohtuullisin väliajoin
 oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja oikeus saada
henkilötietonsa poistetuksi
 oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
 oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaava Matleena Nurmiainen,
matleena.nurmiainen@haus.fi / sijaisena 27.2.19 alkaen toimivalle Tuija
Salmikannas, tuija.salmikannas@haus.fi

Automaattisen
päätöksenteon
logiikka

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa.

