TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

25.05.2018

Nimi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Osoite

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

turvallisuuskortit@spek.fi
09 476 112
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Jari Helkaharju
hallituksen puheenjohtaja
tietosuojavastaava
Helkaharju Oy
Osoite

Råhagavägen 7B, 65450 SULVA
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

050-379 6100
jari@helkaharju.fi
SPEK turvallisuuskorttirekisteri

3
Rekisterin
nimi
4
Rekisterillä ylläpidetään tietoja alkusammutuskoulutukseen, matkailualan
Henkilötieto- turvallisuuspassikoulutukseen, sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutukseen, tieturvakoulutukseen
jen käsittelyn ja tulitöiden turvallisuuskoulutukseen liittyen.
tarkoitus
Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee hoitaessaan turvallisuuskorttien tilauksia ja
siihen liittyvää asiakaspalvelua, sekä koulutuksen laadun varmistamista. Tietoja käytetään myös
koulutuksen kehittämiseen ja seurantaan.
Tietojen kerääminen on tarpeen rekisterinpitäjän sekä rekisteröidyn oikeutettujen etujen
toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on voitava varmistua koulutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä
sekä pätevyystiedoista. Henkilö itse voi tarkistaa rekisterissä olevat omat tietonsa olemalla
yhteydessä SPEKiin, esimerkiksi sähköpostitse turvallisuuskortit@spek.fi tai puhelimitse 09 476 112.

5
Rekisterin
tietosisältö

Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, suoritetun kurssin suorituspäivämäärä sekä kurssilta saadun
pätevyyden voimassaoloaika.

6
Henkilötiedot kerätään kurssilaiselta itseltään. Tiedot kirjataan rekisteriin alkusammutuskoulutuksen
Säännönmu- yhteydessä kurssilaisen kirjallisella suostumuksella. Kurssilaisella on oikeus kieltää tietojensa
kaiset tieto- kirjaaminen.
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

SPEK luovuttaa rekisteröidystä tietoja ainoastaan hänelle itselleen sekä hänen työnantajalleen,
vakuutusyhtiölle tai Suomen viranomaisille erillisestä määräyksestä. Rekisteröidystä ei luovuteta
mitään muita tietoja kuin hänen suorittamansa kurssin tiedot (kurssin suorituspäivä, pätevyyden
voimassaoloaika).
Helkaharju Oy ei luovuta tietoja rekisteröimistään henkilöistä.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Helkaharju Oy:n kirjaamien henkilöiden tietojen näkemiseen vaaditaan salasana, joka on ainoastaan
tietosuojavastaavan tiedossa.

10
Tarkastusoikeus

Henkilö itse voi tarkistaa tai poistaa rekisterissä olevat omat tietonsa olemalla yhteydessä SPEKiin,
esimerkiksi sähköpostitse turvallisuuskortit@spek.fi tai puhelimitse 09 476 112.

11
Asiakkaalla on myös oikeus vaatia korjaamaan rekisteristä löytyvä virheellinen tieto.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Lisätietoa ja neuvoa tietosuoja-asioihin liittyen tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonnan
Muut henkilö- palvelunumerosta 029-5616670 tai nettisivuilta www.tietosuoja.fi
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

