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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 6.10.2021

Rekisterin nimi
Pelastusopiston turvapostin käyttäjärekisteri (Deltagon sec@GW)

Rekisterinpitäjä
Pelastusopisto (y-tunnus: 0909306-3)
Postiosoite
PL 1122 (Hulkontie 83), 70821 Kuopio
Puhelin
0295 450 201 (vaihde)
Sähköposti
pelastusopisto@pelastusopisto.fi

Yhteyshenkilö
Johanna Kinnunen, suunnittelija
Puhelin
0295 453 514
Sähköposti
johanna.kinnunen@pelastusopisto.fi

Tietosuojavastaava
Anne Hakkarainen, kehittämiskoordinaattori
Puhelin
0295 453 410
Sähköposti
tietosuoja@pelastusopisto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Pelastusopiston turvapostin käyttäjärekisterissä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen
turvapostin käytön mahdollistamiseksi Pelastusopiston opiskelijoille, työntekijöille, opiskelemaan
hakeville henkilöille ja sidosryhmäedustajille. Henkilötietoja tarvitaan ja kerätään sen vuoksi, että
Pelastusopisto haluaa varmistaa turvallisen ja suojatun viestinnän, sekä todentaa viestien
vastaanottajat ja lähettäjät silloin, kun sähköpostin salausratkaisua käytetään. Sähköpostin
salausratkaisun toiminnallisuutta ei voida taata, mikäli joitakin pyydettyjä henkilötietoja ei luovuteta.
Pelastusopiston turvapostin käyttäjärekisterissä olevien tietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Ennen turvapostin käytön aloittamista, turvapostin loppukäyttäjältä pyydetään nimenomainen
suostumus kyseiseen toimintaan ja henkilötietojen käyttöön.
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Henkilötietoryhmät
Turvapostin loppukäyttäjään liittyvät henkilötiedot voi sisältää:
•
•
•
•
•
•
•
•

etunimi, sukunimi
käyttäjätunnus
puhelinnumero
henkilötunnus
turvapostin vastaanottajan sähköpostiosoite
turvapostin lähettäjän sähköpostiosoite
IP-osoite
sijaintitieto

Turvapostin käyttäjärekisteriin liittyvät lokitiedot:
Turvapostiratkaisun käyttöön liittyen syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden
havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Turvapostin käyttäjärekisterin sisältämiä tietoja käsitellään sähköisesti. Palveluntoimittaja on
tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajaksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi
Pelastusopiston turvapostin käyttäjärekisterin taholta. Järjestelmätoimittajan kanssa on tehty
henkilötietojen käsittelysopimus.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Luettu viesti on tallessa 30 päivää ja avaamaton viesti 60 päivää.
Viestien ja lokien (audit treil) säilytysaika on viisi vuotta.

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 ».
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Rekisteröidyn tekemät pyynnöt koskien tietojen tarkastamista, oikaisemista, poistamista, käsittelyn
rajoittamista sekä siirtämistä järjestelmästä toiseen ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat
rekisteröidylle maksuttomia.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään
toistuvasti, rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyy suorittamasta toimenpiteet.

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
Pelastusopiston turvapostin käyttäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon eikä profilointiin.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle, jos loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus
on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
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