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1. Rekisterinpitäjä Rediteq Oy
Aninkaistenkatu 14 B 35
20100 Turku
puh. 02 282 8990

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Petri Huttunen, toimitusjohtaja
puh. 040 507 7798
petri.huttunen@rediteq.fi

3. Rekisterin nimi Oppisopimus.net -sivuston
osaamiskartoituspalvelu.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen
oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus, jonka hänen katsotaan
antavan syöttäessään tietonsa palveluun.

Oppisopimus.net-sivuston
osaamiskartoituspalvelun mahdollistaa itseä
koskevan/koskevien osaamiskartoituksen
tekemisen henkilön omaan käyttöön. Tiedot
tallentuvat palveluun ja henkilö voi
halutessaan tulostaa ne omaan käyttöönsä.

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön
nimi ja sähköpostiosoite. Henkilön tiedot
poistetaan palvelusta 12 kuukauden kuluttua
viimeisestä sisäänkirjauksesta. Palvelu tallentaa
käyttäjien navigointivalinnoista lokitietoja
palvelun toiminnan varmistamiseksi ja
parantamiseksi. Verkkosivuston vierailijoiden
IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille
välttämättömiä evästeitä käsitellään
oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta
huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden
tilastotietojen keruuta varten niissä
tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan
henkilötietoja. Kolmansien osapuolten
evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
erikseen.
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6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Käyttäjät syöttävät tietonsa palveluun itse.

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

Tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 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.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on
mahdollisuus tarkistaa itse rekisteriin
tallentamansa tiedot ja korjata virheelliset tai
puutteelliset tiedot itse.
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10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus
pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistaminen rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilön tiedot poistetaan palvelusta
automaattisesti 12 kuukauden kuluttua
viimeisestä sisäänkirjauksesta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

