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Tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

K-kauppiasliitto ry, 0202334-5, Työpajankatu 12, 00580 HELSINKI 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Ulla Mämmi, 01053 23626, ulla.mammi@k-kauppiasliitto.fi 

3. Rekisterin nimi 

Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuden opiskelijarekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuden 

suorittavien opiskelijoiden koulutuksen mahdollistaminen (järjestelmään kirjautuminen). 

Rekisterin pitämisen oikeusperusteena on koulutusta koskeva sopimus. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Perustiedot: Nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos. 

Osallistumistiedot: Opintojaksot ja opintoteemat, joille henkilö osallistuu. 

Arviointitiedot: Suoritettujen tehtävien ja tenttien arvioinnit. 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija. Oppilaitosten opettajat  

arvioivat opiskelijoidensa suoritukset. 
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7. Tietojen poistamisen suunniteltu määräaika 

Tietoja säilytetään opintojen ajan ja sen jälkeen niin pitkään, kun osapuolten tai kolmansien 

oikeutettujen etujen vuoksi on tarpeen.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Arviointitiedot ovat opintojaksojen opettajien 

käytettävissä. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 

suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, huolehditaan niiden 

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta sopimuksin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 

tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden 

kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, 

joiden työnkuvaan se kuuluu.  

10. Rekisteröityjen oikeudet ja oikeussuojakeinot 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee 

lähettää kirjallisesti tai esittää muuten yksilöidysti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on myös 

oikeus vaatia häntä koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää 

tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen, jolloin rekisterinpitäjän on selvitettävä siirron 

toteuttamiskelpoisuus. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn pyyntöihin EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. 

Valitus ei rajaa muita rekisteröidyn käytössä mahdollisesti olevia hallinnollisia 

muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 
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