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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 2.4.2020 | Päivitetty 23.6.2022

Rekisterin nimi
Pelastusopiston ilmoittautumis-, palaute- ja tutkimuskyselyrekisteri (Webropol)

Rekisterinpitäjä
Pelastusopisto
Postiosoite
PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 KUOPIO
Puhelin
0295 450 201 (vaihde)
Sähköposti
pelastusopisto@pelastusopisto.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Saara Lipponen, opintosihteeri
Puhelin
0295 453 548
Sähköposti
saara.lipponen@pelastusopisto.fi

Tietosuojavastaava
Anne Hakkarainen, kehittämiskoordinaattori
Puhelin
0292 453 410
Sähköposti
tietosuoja@pelastusopisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Erilaiset tapahtuma- ja opiskelupaikoille ilmoittautumiset, palautteen keruu, henkilötietojen keruu
(KVPEL Aktiiviset), henkilöstöhallinnon kyselyt (esim. tasa-arvokysely, kehittämiskyselyt) ja TKItoiminnan sekä opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyvät tutkimuskyselyt.
Rekisteritietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Henkilötietoryhmät
Henkilön tiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot, henkilönumero, sukupuoli, ruoka-allergiat ja muut
tapahtuma- ja opetusjärjestelyissä huomioon otettavat tiedot.
KVPEL-Aktiiviset kyselyssä kysytään yllä olevien tietojen lisäksi henkilöiden koulutus- ja
osaamistietoja, palkanmaksutietoja, tiedot passista, lähiomaisista, työnantajasta, kielitaidosta,
ajokortista sekä varustekoosta.
Tutkimuskyselyissä tutkimuksen kohde määrittää henkilötietoryhmät.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään, kyselyvastauksista.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Pelastusopiston henkilöstö, joka on opettamassa, kouluttamassa tai järjestämässä opetusta ja
tapahtumia. Majoitus- ja ruokailujärjestelyjä varten osallistujatiedot ruoka-aineallergioineen ja
muine järjestelyihin vaikuttavine tietoineen luovutetaan tarvittaessa näiden palveluiden tuottajille.
KVPEL-Aktiiviset kyselyn osalta kyselytiedot saa Kansainvälisen pelastustoiminnan valmiusasioiden
kanssa työskentelevät Pelastusopiston työntekijät.
Tutkimuskyselyiden osalta henkilötietojen käsittelijät kerrotaan tutkimuskohtaisesti
tietosuojailmoituksessa/-selosteella.
Tämän lisäksi nimi-, yhteys- ja organisaatiotietoja luovutetaan tarvittaessa Pelastusopiston
tietohallinnolle verkossa tapahtuvan opetuksen käyttäjätunnuksia varten sekä taloushallintoon
maksatus- ja laskutusjärjestelyitä varten.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot poistetaan käyttötarkoituksen loputtua ja kunkin yksittäisen kyselyn tarkka säilytysaika
ilmoitetaan aina kyselyn yhteydessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus omiin tietoihinsa. Rekisteröidyn tulee saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä
tallennetaan rekistereihin ja kuka käsittelee tietoja. Lisäksi rekisteröity voi tarkistaa omat tietonsa,
pyytää tietojensa korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Lisätietoja ja ohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen Pelastusopiston verkkosivulla ».
Rekisteröidyn tekemät pyynnöt koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista, käsittelyn
rajoittamista sekä siirtämistä järjestelmästä toiseen ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat
rekisteröidylle maksuttomia.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterin pitäjä kieltäytyy
pyynnöstä koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot »

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
Automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointeja ei tehdä.
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Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus
tehdään ilman aiheetonta viivytystä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pelastusopisto kehittää toimintaansa ja pidättää itselleen oikeuden päivittää tätä rekisteröidyn
informointi selostetta.
Suosittelemme, että tarkistat tämän ilmoituksen aika ajoin.
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