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6/679, 13 ja
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Tietosuo
ojailmoittus koulu
utusjärje
estelmää
än liittyvien henkilötietoje
en
käsitttelystä
Tämä tieto
osuojailmoitu
us sisältää Euroopan parlamentin
p
n ja neuvostton yleisen tietosuoja-a
t
asetuksen
(2016/679)) 13 ja 14 artiklan muka
aiset tiedot,, jotka tulee
e toimittaa re
ekisteröidylle. Tässä
ilmoituksesssa kerrotaa
an mm. mite
en keräämm
me, käytämme, luovuta
amme ja sä
äilytämme
henkilötieto
oja Suomen
n ympäristö
ökeskuksesssa (SYKE).
n oikeus teh
hdä teknisiä
ä muutoksia
a tähän tieto
osuojailmoittukseen ilmoittamatta siitä
s
SYKEllä on
etukäteen rekisteröidy
yille.

Rekisterrinpitäjä ja tietos
suojavas
staava
mpäristökes
skus (SYKE
E)
Suomen ym
Latokartan
nonkaari 11
00790 Helssinki
Sähköpostti: kirjaamo.syke@ymp
paristo.fi
Salassa pidettävä säh
hköposti: htttps://secure
email.ymparristo.fi
Puh. 0295 252 001
pitäjän yhte
eyshenkilöt:
Rekisterinp
suunnittelijja Minna Wasenius
etunimi.sukunimi@ym
mparisto.fi, +358
+
295 25
51 730
eystiedot
SYKEn tiettosuojavasttaavan yhte
tietosuojavvastaava: Le
ena Nordqvvist
etunimi.sukunimi@ym
mparisto.fi, +358
+
295 25
51 001
ymparisto.fi
tietosuojavvastaava@y

Käsittely
yn perus
ste / Mihiin käsitte
elymme perustuu
u
a (tietosuoja
a-asetuksen
Käsittelemme henkilötietojasi anttamasi suosstumuksen perusteella
än koulutukkseen tai mu
uuhun tapah
htumaan
6 artiklan 1 kohdan a alakohta), joka kerätää
ilmoittautumisen yhtey
ydessä. SY
YKEn henkilö
östön henkilötietojen käsittely
k
perrustuu kuitenkin
eeseen (tieto
osuoja-asettuksen 6 arrtiklan 1 koh
hdan c alako
ohta).
ensisijaisesti työsuhte
minen edellyttää tässä tiedonanno
ossa eriteltyyjen henkilö
ötietojen anttamista.
Koulutuksiin osallistum
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Kerättäv
vät henk
kilötiedott ja niiden käsitte
elyn tarko
oitukset






Kerättä
äviä henkilö
ötietoja ovatt osallistujan
n nimi, tehtä
ävänimike, organisaatio, puhelinnumero ja
sähköp
postiosoite.
n hallinnoim
Käytäm
mme henkilö
ötietoja koulutusten ja tilaisuuksie
t
miseen sekä
ä palvelun
kehittämiseen.
SYKE käyttää erik
kseen sama
assa yhteyd
dessä annettulla suostumuksella
postitiedotta
amiseen tule
evista koulu
utuksista.
sähköp
Tiedot kerätään pä
ääasiallisessti SYKEn koulutustieto
k
ojärjestelmä
ään, mutta ilmoittautum
misia
än myös mu
uilla palvelu
ulla (esim. Webropol).
W
K
Käytettävä
j
järjestelmä
ilmenee
kerätää
ilmoitta
autumisen yhteydessä.
y
SYKEn
n koulutustie
etojärjestelm
män ja muid
den ilmoittautumiseen käytettävien
n järjestelm
mien
palvelu
untarjoajien henkilöstöllä on myös pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoaja
t
on tietosuojat
asetukssen mukain
nen henkilöttietojen käsittelijä, jonkka tulee nou
udattaa SYK
KEn sille antamia
ohjeita henkilötieto
ojen käsittelyssä.

Henkilöttietojen lähteet
Koulutukse
een ilmoittautuvat itse täyttävät
t
tai heidän valltuuttama he
enkilö täyttä
ää tai toimitttaa tiedot
järjestelmä
ään.

Henkilöttietojen vastaano
v
ottajat
SYKEn vallmennuksie
en/koulutukssien/tapahtu
umien hallin
nnointiin osa
allistuvien liisäksi järjesstelmien
palveluntarjoajien hen
nkilöstöllä on myös pää
äsy henkilöttietoihin. Pa
alveluntarjoa
ajat ovat tie
etosuojah
en käsittelijöitä, jotka n
noudattavatt SYKEn niillle antamia ohjeita
asetuksen mukaisia henkilötietoje
ojen käsitte
elyssä.
henkilötieto
YKE saattaa
a luovuttaa henkilötietoj
h
ja edelleen yhteistyöku
umppaneille
e.
Lisäksi SY

Henkilöttietojen suojaam
minen
SYKEn kou
ulutustietojä
ärjestelmän
n osalta hen
nkilötiedot sä
äilytetään ulkoistetussa
u
a e-Taika-p
palvelussa
(käyttäjällä
ä on pääsy palveluun
p
k
käyttöliittymä
än kautta ossoitteesta www.syke.fi
w
/koulutus). Yhteys
palveluun o
on SLL-suo
ojattu. Tietojja pääsevätt käsittelemään vain SY
YKEn koulu
utuspalvelutt sekä
koulutusten ja tapahtu
umien hallin
nnointiin valtuutetut hen
nkilöt SYKE
Essä.
o
henkiilötiedot säilytetään ulkkoistetussa Webropol-p
palvelussa
Webpropol-palvelun osalta
hteys palveluun on SLL
L-suojattu. Tietoihin
T
pä
ääsee käsikssi vain nime
etyt,
(www.webropol.fi). Yh
allintaan liittyyvät henkilö
öt SYKEssä
ä.
SYKEn kysseisten koulutusten ha
mpäristökes
skus (SYKE
E) rekisterin
npitäjänä on
n toteuttanutt tarvittavat tekniset ja
Suomen ym
organisato
oriset toimett sekä vaatii niitä myöss käyttämiltä
ään palvelun
ntarjoajatah
hoilta.
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Henkilöttietojen säilytys
Henkilötiettoja säilytetä
ään tarvittavva aika, jottta SYKE vo
oi täyttää tässsä tiedonannossa kuvvatut
käsittelyn ttarkoituksett. Arkistonm
muodostamisssuunnitelm
man mukaisesti tiedot poistetaan
p
v
viiden
vuoden kuluttua koulu
utukseen ossallistumises
sta.

Henkilöttietojen käsittely
yyn liittyv
vät tietos
suojaoikeutesi
Pyrimme tä
ässä ilmoitu
uksessa anttamaan katttavan kuvan
n henkilötie
etojen käsittelyn tilaisuu
uksiin ja
tapahtumiin liittyvän ilmoittautumiskäytännön käytön yh
hteydessä. Jos
J jokin os
sa toteuttam
mastamme
ojen käsitte
elystä jää ku
uitenkin ede
elleen epäse
elväksi, voitt esittää tarkkentavia kyssymyksiä
henkilötieto
lähettämällä ne yhteysshenkilölle tai SYKEn tietosuojava
t
astaavalle.
Sinulla on
n seuraavatt tietosuoja
a-asetukse
en mukaise
et oikeudet
Sinulla on oikeus saad
da tietää, mihin
m
tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemm
k
me henkilötie
etojasi.
da jäljennöss käsiteltävistä henkilö
ötiedoistasi.
Sinulla on oikeus saad
enkilötiedot, joita käsitttelemme, ovvat virheellis
siä, voit pyy
ytää meitä
Jos sinua kkoskevat he
olemme
oikaisemaa
an epätarka
at ja virheelliset tiedot. Jos oikaise
emme tietoja
a pyyntösi perusteella,
p
velvollisia mahdollisuu
uksien mukaan ilmoitta
amaan oikaisusta kaikille niille, joillle tietoja on
n
min luovutetttu.
aikaisemm
Sinulla on myös oikeu
us tehdä valitus valvontaviranoma
aiselle.

Lisäksi SY
YKEn ulkop
puolisilla henkilöillä
h
o seuraav
on
vat rekisterröidyn oike
eudet:
Sinulla on oikeus kosk
ka tahansa peruuttaa antamasi
a
su
uostumus.
Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamise
een ja niiden
n käsittelyn rajoittamise
een. Lisäkssi sinulla on
ä toiselle rekkisterinpitäjä
älle. SYKEn
n ulkopuolin
nen henkilö voi pyytää
oikeus pyyytää tietojessi siirtämistä
koska taha
ansa tietojen
nsa poistam
mista, jolloin
n myös koulutustietojärrjestelmän historiatieto
h
poistuu.
Tietojen po
oistamisen jälkeen
j
SYK
KEllä ei ole mahdollista
a antaa osa
allistumistiettoja henkilö
öille.

