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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Pelastusopisto 

 
 
Yhteystiedot: 
 
PL 1122 (Hulkontie 83) 
70821 KUOPIO 
puh. 071 875 0201 (Pelastusopiston vaihde)  
 

 
2. Rekisteriasioista vas-
taavat henkilöt  

 

Tekninen päällikkö Antti Rissanen puh. 071875 3517 

rehtori Mervi Parviainen puh. 071 875 3470 

 
 
3. Rekisterin nimi 
(nimen tulee kuvata rekisterin tieto-
sisältöä) 

 
Pelastusopiston alumnirekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 
(Jos henkilötietojen käsittely on 
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää 
maininta tähän kohtaan.) 

Henkilörekisterin tietoja käytetään alumnitoimintaan liittyvässä tiedotta-
misessa, kuten alumnikirjeiden toimittamisessa sekä muiden alumnietu-
jen toteuttamisessa. 

 
5. Rekisterin tietosisältö  
 
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite, 
puhelinnumero jne.) 

 

 
Henkilötietoina rekisteröidään Pelastusopiston alumnien tiedot. 
Henkilötiedot 

- etunimi 
- sukunimi 
- virkanimike/titteli 
- katuosoite, postinumero ja -paikka 
- sähköpostiosoite 
- työpaikka 
- työpaikan katuosoite, postinumero ja -paikka 
- puhelinnumero 
- suoritettu tutkinto Pelastusopistossa 

- tutkinnon suorittamisvuosi 
 
6. Säännönmukaiset tieto-
lähteet  * 
 
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä 
perusteella, esim. suostumus tai 
lainsäännös) 
 
* HetiL 10 § ei edellytä nimenomai-
sesti tiedon merkitsemistä, mutta se 
on tarkoituksenmukaista merkitä  
   rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksi-
en kannalta. Se myös kuvaa osaltaan 

 
Tiedot saadaan alumniksi ilmoittautuvien toimittamina. 
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rekisterin tietosisältöä. 
 

 
7. Säännönmukaiset tieto-
jen luovutukset ja tietojen 
siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
 
 

 
Henkilön nimi, virkanimike ja työpaikka julkaistaan Pelastusopiston inter-
netsivuilla, ellei henkilö ole kieltänyt niiden julkaisemista. Muita tietoja ei 
luovuteta Pelastusopiston ulkopuolelle. 
 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalista aineisto ei ole. 
 
B. ATK:lle talletetut tiedot 
 
Henkilörekisterin tiedot kokonaisuudessaan ovat verkkoaseman kansios-
sa, johon on rajattu käyttöoikeus sekä Webropol-Datan järjestelmässä. 
Pelastusopiston verkkosivujen tiedotejärjestelmän sähköpostiosoiterekis-
teri on sisäasiainministeriön hallinnonalan julkaisujärjestelmässä. 
 

 


