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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI 

Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot 

Laadittu 28.2.2017 | Päivitetty 15.6.2021 

Rekisterin nimi 

Työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA) asiakas- ja kouluttajarekisteri 

Rekisterinpitäjä 

Pelastusopisto 

Postiosoite PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 KUOPIO 

Puhelin  0295 450 201 (vaihde) 

Sähköposti pelastusopisto@pelastusopisto.fi 

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö 

Sonja Lyytinen, opintosihteeri 

Puhelin  0295 453 468 

Sähköposti sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi  

Tietosuojavastaava 

Anne Poutiainen, kehittämiskoordinaattori 

Puhelin  0292 453 410 

Sähköposti tietosuoja@pelastusopisto.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Rekisterin henkilötietoja kerätään TTHA:n asiakkaiden ja kouluttajien kanssa käytävää yhteydenpitoa 

varten.  

Asiakastietojen osalta rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä tietoa TTHA-sopimuskumppaneista, 

yhteistyötahoista ja potentiaalisista sopimuskumppaneista.  

Kouluttajatietojen osalta rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä tietoa ajantasaista tietoa TTHA-

kouluttajista, jotta tiedetään, ketkä toimivat TTHA:lla kouluttajina. 

Rekisteritietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. 

Rekisterin pitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, jos aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen 

kuin henkilötiedot alunperin kerättiin. 

Henkilötietoryhmät 

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot: Yrityksen nimi, yhteyshenkilön/-henkilöiden nimi ja 

sähköpostiosoite, organisaation rooli, kontaktointiajankohdat sekä mahdollinen sopimustilanne. 
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Kouluttajarekisteriin kirjattavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yritys/organisaatio, tehtävä/nimike ja 

sähköpostiosoite. Kouluttajakoulutuksen suoritustaso (osittain / kokonaan) ja kouluttajakoulutuksen 

voimassaoloaika. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot. 

Kouluttajan itsensä tai hänen työnantajansa edustajan ilmoittamat tiedot. Koulutustietoja 

täydennetään Pelastusopiston toimesta kouluttajakoulutuksen suoritusten yhteydessä.  

Sopimuskumppaneiden nimetyt yhteyshenkilöt tarkastavat ja tarvittaessa päivittävät 

kouluttajarekisterin tiedot kahdesti vuodessa. 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja 

luovutetaan 

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Kouluttajilla on tieto kaikista kouluttajakoulutuksen suorittaneista kouluttajista. Listaus on 

kouluttajien O365-työtilassa. Kouluttajakoulutukseen osallistuneiden tiedot luovutetaan niille 

Pelastusopiston henkilöille, jotka toteuttavat kouluttajakoulutusta. Tämän lisäksi nimi-, sähköposti- 

ja organisaatiotiedot luovutetaan Pelastusopiston tietohallinnolle verkossa tapahtuvan opetuksen 

käyttäjätunnuksia varten. 

Mikäli tiedot on saatu muualta kuin rekisteröidyltä, niin tietojen luovutuksesta toimitetaan tieto 

luovutuksesta rekisteröidylle viimeistään silloin, kun näitä tietoja luovutetaan ensimmäisen kerran.  

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Tiedot poistetaan rekisteröitymistarpeen päätyttyä esim. henkilö ei enää toimi kouluttajana tai hän 

vaihtaa työpaikkaa eikä siten kuulu enää yhteistyötahoihin.  

Tiedot poistetaan välittömästi, mikäli rekisteröity peruu suostumuksensa. 

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.  

https://www.pelastusopisto.fi/tietoa-sivustosta/tietosuoja/#279923a0
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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. 

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus 

todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus 

tehdään ilman aiheetonta viivytystä.  

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

