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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.5.2018

Nimi

TA Instituutti - Transaktioanalyysi koulutus ja työnohjaus
Osoite

Mannerheimintie 40 A 17 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 0505623080 info@transaktioanalyysi.fi
Nimi
2
Piiroinen
Yhteyshenki- Ritva
Osoite
lö rekisteriä Mannerheimintie 40 A 17 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 0505623080, info@transaktioanalyysi.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

TA Instituutin asiakasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen.
Koulutukseen osallistuvilta pyydetään nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Lisäksi koulutukseen osallistuneiden kohdalla pidetään rekisteriä TA Instituutin
kursseista/koulutusohjelmista, joille asiakas on osallistunut.

TA Instituutti tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR
2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
on asiakassuhteen hoitaminen ja tiedottaminen TA Instituutin koulutuksista ja tapahtumista.

6
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
Säännönmu- sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista
kaiset tieto- ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Asiakkaan henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle.
Tietojen
Asiakas saa TA Instituutin koulutukseen osallistumisesta todistuksen, joka luovutetaan hänelle
säänitselleen.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisen aineiston käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Aineisto säilytetään lukon takana.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden
työnkuvaan se kuuluu. Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on
käyttäjätunnus ja salasana.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli
asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista
tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa

12
Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus pyytää poistamaan tietonsa. Pyyntö tulee lähettää
Muut henkilö- kirjallisena. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

