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Tämä asiakirja sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.
1.

Rekisterinpitäjän ja tapauksen mukaan tämän mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;
Rekisterinpitäjä on Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy
Y-tunnus 0910111-5
Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki
www.kuntoutuskouluttajat.fi

2.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste;
Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n asiakkaille myytyjen
koulutusten toteuttaminen ja laskuttaminen, jolloin käsittely perustuu osapuolten välisen sopimuksen
toteuttamiseen tai Kuntoutuskouluttajien tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f) kohdan mukaisten
oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Tietoja käytetään myös yrityksen omien palveluiden markkinointiin,
ellei asiakas sitä kiellä.
Kuntoutuskouluttajien asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta asiakastiedot ovat myös Suomen
Kuntoutuskouluttajat Oy:n kokonaisuudessaan omistaman Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n käytettävissä.
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry voi käyttää näitä koulutukseen osallistuneiden tietoja yhdistyksen
jäsenhankinnassa. Mikäli ette halua tietoja käytettävän Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhankintaan,
voitte sen halutessanne kieltää. Vastaavasti Kuntoutusyrittäjät ry:n rekisterinpitoon kuuluvia henkilötietoja
käytetään Kuntoutuskouluttajat ry:n markkinointiin tarpeellisilta ja oikeutetuilta osin.

3.

Asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin koulutustietojen säilyttäminen on tarpeen. Jollei koulutustietojen
säilyttämiselle ole muuta perustetta, säilytetään tietoja enintään kymmenen vuotta koulutuksen
päättymisestä.

4.

Mikäli sinusta on merkitty rekisteriimme henkilötietoja, sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus
pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai
pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä. Sinulle on myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot
siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

5.

Tietojen käsittely ei tällä hetkellä perustu rekisteröidyn suostumukseen. Mikäli tietojen käsittely perustuu
tulevaisuudessa suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin
tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen
käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu peruste.

6.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen
valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tavoittaa osoitteesta
www.tietosuoja.fi

7.

Henkilötietojen antaminen on koulutuspalveluiden toteuttamisen edellytys ja perustuu näin ollen osapuolten
väliseen sopimukseen koulutuspalveluista. Mikäli koulutuksen tilaaja on eri kuin koulutukseen osallistuja,
tulee tilaajan kuitenkin nimetä koulutukseen osallistuja koulutukseen osallistuvien todentamiseksi.
Henkilötietojen toimittaminen on näin ollen koulutuspalveluiden antamisen pakollinen edellytys. Ilman
henkilötietoja ei henkilökohtaisia koulutuspalveluita voida antaa.

8.

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

9.

Jos Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy aikoo rekisterinpitäjänä käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on Kuntoutuskouluttajien tietosuojaasetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta
ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

