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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

11.5.2018

Nimi

FINVA Finanssikoulutus Oy
Osoite

Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 010 837 3700, koulutus@finva.fi
Nimi
2
Närhinen
Yhteyshenki- Salla
Osoite
lö rekisteriä Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 010 837 3700

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

eLearning FINVA
(Context Learning Finland Oy:n palvelimen tietokanta FINVA Finanssikoulutus Oy:n koulutuksille).
FINVA Finanssikoulutus Oy tuottaa osaamisen kehittämistä ja koulutusta asiakkailleen. Rekisteriin
tallennetaan koulutuksen suoritustietoja. Tietoja käytetään koulutuksen suorittamisen
varmistamiseksi ja voimassaolon seurantaan henkilö- ja yritystasoilla sekä verkkokurssien
kehittämiseksi.
Suoritustietoja säilytetään rekisterissä maksimissaan 3 vuotta.

5
Rekisterin
tietosisältö

Koulutuksen suorittaja kirjautuu järjestelmään itse antamalla pakollisina tietoina
- etunimi ja sukunimi
- sähköpostiosoite.
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:
- koulutuksen nimi sekä kieliversio
- koulutuksen suoritusajankohta ja kesto
- suorituksesta saatu pistemäärä
- henkilön etunimi ja sukunimi
- yrityksen nimi, jossa koulutuksen suorittanut henkilö on kirjoilla.

6
Koulutuksen suorittajan itse antamat tiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

FINVA Finanssikoulutus Oy luovuttaa tietoja vain koulutusta ostaneen asiakkaan pyynnöstä
suorituksista, joita ovat tehneet asiakasyrityksessä kirjoilla olevat henkilöt.
FINVA Finanssikoulutus Oy:n yritysasiakas saa niin halutessaan nimetä yhden tai useamman
järjestelmään manager-oikeudet omaavan henkilön. Manager-oikeudet omaava henkilö voi
tarkastella joko koko oman yrityksen tai määrätyn ryhmän koulutusten suoritus- ja
voimassaolotietoja. Manager-oikeus on sidottu asiakkaan työsähköpostiosoitteeseen. Manager
kirjautuu järjestelmään sähköpostiinsa saamasta linkistä.
Työnantaja voi luovuttaa henkilöstönsä suoritustietoja virallisten tahojen nähtäväksi säädösten ja
viranomaisvaateiden täyttämiseksi.
Context Learning Finland Oy luovuttaa tietokannan tiedot vain FINVA Finanssikoulutus Oy rekisterin
pääkäyttäjälle.

8
Ei ole.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmään määriteltyä päämanager- tai manageroikeutta.
Manager-oikeus on sidottu asiakkaan työsähköpostiosoitteeseen. Manager kirjautuu järjestelmään
sähköpostiinsa saamasta linkistä. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä FINVA Finanssikoulutus
Oy:n ja Context Learning Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää.

