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1 REKISTERINPITÄJÄ 
Context Learning Finland Oy  
Y-tunnus: 2013567-4 
Kulmakatu 5 B 
00170 Helsinki, Suomi 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Ari Ketola 
support@context.fi 
puh. +358-9-2316 4443 

3 REKISTERIN NIMI 
Context Learningin koulutusrekisteri 

4 REKISTERIIN TALLENNETTUJEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Koulutusrekisteriin tallennettuja henkilö- ja koulutustietoja käytetään koulutussuoritusten tarkistamiseen ja 
raportointiin. 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Context Learningin koulutusrekisteriin voidaan tallettaa seuraavia tietoja koulutusten suorittajista: 

5.1 HENKILÖN TIEDOT 

• Etu- ja sukunimet 
• Syntymäaika 
• Sähköpostiosoite 
• Yritys tai koulutusryhmä 
• Muut Contextin asiakkaan erikseen pyytämät koulutusten hallinnointiin tarvittavat tiedot 

 



5.2 SUORITETTUUN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

• Koulutuksen nimi 
• Tieto koulutuksen läpäisemisestä 
• Loppukokeen tulos, jos koulutus sisältää loppukokeen 
• Tehtävien tulokset ja muut koulutuksen suorittamiseen liittyvät tiedot 
• Koulutuksen suorituspäivämäärä ja kellonaika 
• Opiskeluun käytetty aika 
• muut Contextin asiakkaan erikseen pyytämät koulutusten hallinnointiin tarvittavat tiedot 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Context Learningin koulutusrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään 
heidän käyttäessään Context Learningin koulutuspalveluja internetissä. 

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 
Context Learningin koulutusrekisteriin talletettuja henkilö- ja koulutustietoja käsitellään henkilötietolain 
(523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti eikä tietoja luovuteta kolmansille 
osapuolille muihin tarkoituksiin. Contextin asiakkaiden nimetyillä henkilöillä on mahdollisuus hakea tietoja ja 
siirtää niitä yritysten omiin koulutustenseurantajärjestelmiin.  

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Context Learningin koulutusrekisterin tiedot on talletettu Context Learningin Finland Oy:n sähköiseen 
järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston, palomuurien ja muiden teknisten 
keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää rekisteröidyn sähköpostin kautta saatavan 
kertakäyttölinkin käyttöä tai käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään talletettuihin rekisterin 
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Context 
Learning Finland Oy:n sekä Context Learning Finland Oy:n asiakasyritysten työntekijät työtehtäviinsä liittyen. 

10 REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS 
Context Learningin koulutusrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää Context Learning Finland Oy:tä 
käsittelemästä ja/tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä  

A) toimittamalla kirjallisesti henkilökohtaisesti omakätisesti allekirjoitetun kiellon Context Learning Finland 
Oy:n rekisterin yhteyshenkilölle ja esittämällä voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen, TAI 

B) sopimalla edustamansa yrityksen koulutusyhteyshenkilön kanssa asiasta, jolloin Context Learning 
Finland Oy:n asiakasyrityksen yhteyshenkilö toimittaa ilmoituksen kiellosta Context Learning Finland 
Oy:n edustajalle. 



11 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS 
Context Learningin koulutusrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut itseään 
koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Henkilö voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla 
omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen tarkastuspyynnön Context Learning Finland Oy:n koulutusrekisterin 
yhteyshenkilölle tai sopimalla edustamansa yrityksen koulutusyhteyshenkilön kanssa asiasta, jolloin Context 
Learning Finland Oy:n asiakasyrityksen yhteyshenkilö toimittaa pyynnön Context Learning Finland Oy:n 
edustajalle. 

12 TIEDON KORJAAMINEN 
Context Learning Finland Oy oikaisee, poistaa tai täydentää koulutusrekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta. Henkilö voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti 
postittamalla omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen korjauspyynnön Context Learning Finland Oy:n 
koulutusrekisterin yhteyshenkilölle tai sopimalla edustamansa yrityksen koulutusyhteyshenkilön kanssa asiasta, 
jolloin Context Learning Finland Oy:n asiakasyrityksen yhteyshenkilö toimittaa korjauspyynnön Context Learning 
Finland Oy:n edustajalle. 


