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REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot
Laadittu 21.1.2020 | Päivitetty 2.9.2022

Rekisterin nimi
Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijarekisteri

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

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Tero Lähdesmäki, koulutussuunnittelija
Puhelin
0295 453 430
Sähköposti
tero.lahdesmaki@pelastusopisto.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Asiantuntijoiden rekrytoimiseen kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin, kansainvälisen
pelastustoiminnan tehtäviin lähtevien asiantuntijoiden lähtöprosessin nopeuttamiseen,
operaatiotiedon, tilannekuvan, koulutus- ja harjoitustoiminnan sekä palvelussuhdetietojen
ylläpitämiseen ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseen.
Rekisteritietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. (Laki siviilihenkilöiden
osallistumisesta kriisinhallintaan 1287/2004, 3. luku)

Henkilötietoryhmät
Henkilön tiedot, maksettaviin korvauksiin liittyvät tiedot ja liitteet, palkat ja olosuhdekorvaukset,
työsuhdetiedot, passin tiedot, valokuva, lähiomaisen tiedot, aktiivisuus ja asiantuntijuus tiedot,
varustetiedot, luvat tietojen luovuttamiseen

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse täyttää henkilötietolomakkeen. Tiedot tarkistetaan vuosittain aktiivisuuskyselyllä.
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja
luovutetaan
Pelastusopiston taloushallinnolle/Palkeet korvauksien maksua varten. Pelastusopiston
materiaalipalveluihin varustetietojen osalta.
Tietoja voidaan lain mukaisesti luovuttaa, myös teknisen käyttöyhteyden avulla, asianosaisen
asiantuntijan rekrytointi-, koulutus- ja tutkimustarkoituksessa ulkoministeriölle, sisäministeriölle,
Euroopan unionille. (Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan 1287/2004, luku 3, 19 §)

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja voidaan lain mukaisesti luovuttaa, myös teknisen käyttöyhteyden avulla, rekrytointi-,
koulutus- ja tutkimustarkoituksessa kansainväliselle järjestölle tai operaation toimeenpanijalle.
Tietoja pyytävän on esitettävä selvitys tietojen asianmukaisesta suojauksesta ennen tietojen
luovuttamista. (Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan 1287/2004, luku 3, 19 §)

Henkilötietojen säilytysaika
Aktiivisten asiantuntijoiden rekisteri päivitetään kerran vuodessa ja "ei-aktiiviset" siirretään
arkistoon.
Tietoja säilytetään lain mukaisesti rekisterissä kymmenen vuoden ajan viimeisen palvelussuhteen,
koulutuksen tai harjoituksen päättymisen jälkeen, jollei henkilö ole pyytänyt, että häntä koskevat
tiedot poistetaan aikaisemmin. (Laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan 1287/2004,
luku 3, 20 §)

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.
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