Laatimispäivämäärä 25.5.2018

TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Osoite: PL 72, 11101 Riihimäki (Kaartokatu 2)
Muut yhteystiedot: puh. 019 764200, info@sykli.fi

2. Rekisterin
yhteyshenkilö

Nimi: Minna Myllykoski
Puhelin: 040 740 6028
Sähköposti: minna.myllykoski@sykli.fi

3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietosuojavastaavaa ei ole nimitetty.

4. Rekisterin nimi

Ympäristöosaava.fi -sivuston osaamistestin suorittaneiden rekisteri ja
Ympäristöosaava organisaatio -tilien vastuuhenkilöiden rekisteri.

5. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Mahdollistaa Ympäristöosaava ammattilainen -todistusten
toimittamisen osaamistestin suorittaneille henkilöille ja
Ympäristöosaava organisaatio -todistuksen toimittamisen sen
ansainneille organisaatioille.
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot
osaamistestin suorittaneista henkilöistä:

6. Rekisterin tietosisältö

•
•
•
•

Nimi
Sähköpostiosoite
Kotikunta
Vapaaehtoiset tiedot: titteli, syntymävuosi,
kotikieli, asema, koulutus

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot
organisaatiokohtaisen tilin perustaneista organisaatioista:
•
•
•
•

Vastuuhenkilön nimi
Sähköpostiosoite
Organisaation nimi
Organisaation henkilöstömäärä

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri muodostuu, kun osaamistestin suorittanut henkilö kirjaa
sivustolle todistuksen ja sen lähettämisen edellyttämät tiedot (nimi,
sähköpostiosoite ja kotikunta) ja organisaation vastuuhenkilö luo
organisaatiokohtaisen tilin.

8. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan, mikäli asiakas pyytää poistamaan osaamistestin
suorituksensa järjestelmästä tai asiakasorganisaatio pyytää
poistamaan organisaatiokohtaisen tilinsä.

9. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille
eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta
varten.

10. Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sijaitsee SSL-suojatulla palvelimella
ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä
ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana ja joille on
myönnetty käyttöoikeus tietoihin. Henkilötietoja säilytetään
luottamuksellisina eikä rekisteriä luovuteta sivullisille.

12. Rekisteröidyn
oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö
osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se
tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle,
mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan
rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä
rekistereissä.

13. Tietoja käsittelevät
tahot

Suomen ympäristöopisto Syklin nimetyt max. 4 hlöä ja Mixtum Oy
palvelun ylläpitäjänä.

