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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 24.5.2018 | Päivitetty 27.5.2021

Rekisterin nimi
Pelastusopiston tutkintokoulutuksen hakijarekisteri

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

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Pirjo Paldanius, opintosihteeri
Puhelin
0295 453 490
Sähköposti
pirjo.paldanius@pelastusopisto.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Tutkintokoulutukseen hakeneiden tiedot valintakokeita varten.
Rekisteritietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen (Laki Pelastusopistosta 607/2006).
Rekisterin pitäjä ilmoittaa rekisteröidylle, jos aikoo käsitellä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen
kuin henkilötiedot alunperin kerättiin.

Henkilötietoryhmät
Hakijatiedot
-

nimi ja yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite)
henkilötunnus
kansalaisuus
äidinkieli
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Koulutus- ja työkokemustiedot
-

Tutkinto, jolla hakee
Hakukeskiarvo + siitä saatavat pisteet
Työkokemus + pisteet (alipäällystötutkinto: alan työkokemus/ pelastajatutkinto: VPK tai
vastaava kokemus)
pelastusalan työnantaja ja työtehtävä (alipäällystötutkinto)

Testaus- ja koetiedot
-

fyysisen toimintakyvyn testaus (pelastajatutkinto/alipäällystötutkinto)
päättötodistuksen antamat pisteet (pelastajatutkinto/ hätäkeskuspäivystäjätutkinto)
psyykkinen soveltuvuus pisteet
kielikokeen pisteet (hätäkeskuspäivystäjätutkinto)
kirjallisen kokeen pisteet (alipäällystötutkinto /hätäkeskuspäivystäjätutkinto)
tietotekniset valmiudet pisteet (alipäällystötutkinto/hätäkeskuspäivystäjätutkinto)
12 minuutin juoksutesti (pelastajatutkinto/ alipäällystötutkinto)

Säännönmukaiset tietolähteet
Pelastusopistolle opiskelijaksi hakevasta henkilörekisteriin viedään hänen itsensä hakulomakkeissa
antamat tiedot.
Pelastusopiston opintosihteerit täydentävät hakijan tietoja pääsykokeiden pisteillä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Pelastusopiston hakijarekisteristä siirretään opiskelemaan valittujen henkilöiden tiedot
opiskelijarekisteriin. Siirrettävät tiedot ovat nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus, äidinkieli sekä
tutkinto.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröityjen tiedot poistetaan hakijarekisteristä kuuden kuukauden kuluttua opiskelijavalinnan
päättymisestä.

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.

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.
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