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TIETOSUOJASELOSTE 
KoulutusAvain Oy - Hankeasiakkaat 

 1. Rekisterinpitäjä 
 

KoulutusAvain Oy 
Pohjolankatu 28 B 7-8 
87100 Kajaani 
 
Sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@koulutusavain.fi 
 

2. Rekisteri 
 

KoulutusAvain Oy:n hankkeiden asiakassuhteet ja 
palvelut sekä Eura-järjestelmä 
 

3. Yhteyshenkilö 
 

Paavo Haataja, toimitusjohtaja 
050-331 5559  
paavo.haataja@koulutusavain.fi 
 

4. Tietosuojavaltuutettu Eila Haataja 
040-573 9686 
eila.haataja@koulutusavain.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä 
käsittelyn oikeusperuste 
 

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään 
KoulutusAvain Oy:n hanketoimintoihin liittyvien 
asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja 
kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä 
palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.  
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, 
sopimukseen ja lakisääteiseen velvoitteeseen. 
Henkilötietojen käsittelyä edellyttää hankkeen 
rahoittaja, joka voi määritellä tarkemmat ehdot 
rahoituspäätöksessään. 
 

6. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät 
henkilötietoryhmät ja tiedot 
 
 

Rekisteröityjä ovat hankkeeseen osallistuvat 
yksityisasiakkaat, organisaatioasiakkaiden 
yhteyshenkilöt ja muut 
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm: 
• rekisteröidyn nimi 
• rekisteröidyn syntymäaika tai henkilötunnus, 
• rekisteröidyn sähköpostiosoite, puhelinnumero 

ja   postiosoite, 
• rekisteröidyn työllisyystilanne 
• rekisteröidyn koulutusaste 
• rekisteröidyn muut taustatekijät 
• asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot. 
• ammattia, työkokemusta, koulutusta ja 

osaamista koskevat tiedot 
• rahoittajan vaatimat muut tiedot 
 

7. Henkilötiedon lähteet 
 

Henkilötietoja kerätään 
• rekisteröidyltä itseltään. 
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8. Henkilötietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Henkilötiedot tallennetaan hankkeen 
rahoittajan hankehallinnointiin tarkoitettuun 
tietojärjestelmään. Niitä ei luovuteta muille 
tahoille, paitsi niissä tilanteissa, joissa 
rekisteröity antaa kirjallisen suostumuksensa. 
 
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa 
viranomaisille tai muille tahoille niissä 
tilanteissa, joissa velvollisuus luovuttaa tietoja 
tai viranomaisen oikeus saada niitä perustuu 
lakiin. 
 

9. Henkilötietojen säilytysaika 
 

Hankeasiakirjoja ja hankkeeseen osallistuneiden 
henkilötietoja säilytetään 10 vuotta hankkeen 
päättymispäivästä. 
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

• Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan 
digitaalisessa muodossa vain hankkeen 
rahoittajan ylläpitämiin hankehallinnon 
järjestelmiin. 

• Manuaalinen aineisto, kuten paperiset 
asiakirjat, säilytetään lukituissa tiloissa 
ulkopuolisilta suojattuina. 

• Henkilötietoja käsittelevät vain ne työntekijät, 
joiden työtehtäviin se liittyy. Tämä 
varmistetaan esimerkiksi rajatuin 
käyttöoikeuksin. 

• Näillä suojaus- ja varotoimenpiteillä pyritään 
estämään henkilötietoihin kohdistuvat 
tietoturvaloukkaukset, kuten tietojen 
joutuminen vääriin käsiin, tietojen laiton 
käsittely tai niiden tuhoutuminen. 
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan 
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 
henkilöille, joita asia koskee. Lisäksi asiasta 
ilmoitetaan myös tietosuojavaltuutetulle. 

 
11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 

12. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien 
toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus: 
• Tarkastaa rekisteriin tallennetut 

henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen 
korjaamista tai täydentämistä. Pyynnössä on 
yksilöitävä virheellinen tai täydennettävä kohta 
ja perusteltava, miksi siihen tulisi tehdä 
muutoksia. 

• Pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
siirtämistä toiseen järjestelmään. 

• Peruuttaa antamansa suostumus niissä 
tilanteissa, joissa tietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Tämä toimenpide ei 
kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen 
peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn 
laillisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen 
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saattaa myös vaikuttaa KoulutusAvain Oy:n 
mahdollisuuteen tarjota hankkeeseen liittyvää 
palvelua. 

• Pyytää henkilötietojen poistamista, niiden 
käsittelyn rajoittamista tai niiden käsittelyn 
lopettamista. 

 
Koska rekisterinpitäjällä on hankkeen 
rahoittajasta tai laista johtuen velvollisuus 
säilyttää hankkeeseen liittyvät asiakirjat, 
tietojen poistaminen ei useissa tilanteissa 
kuitenkaan ole mahdollista. 
 
Tarkastamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa 
rekisterinpitäjän kohdassa 4. mainitulle 
yrityksemme tietosuojavastaavalle. Rekisteröidyllä 
on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä 
koskeva asia myös valvontaviranomaisen 
tutkittavaksi. 
 

 
 


