Registri kirjeldus
Muutmise kuupäev 11.08.2017.
Mediamaisteri Oy isikuandmete kaitse seaduse (523/99) §10-le vastav veebikeskkonna ePerehdytys
registri kirjeldus.
1. Registri haldaja
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel: 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
1. Registriga seotud küsimustega tegelev isik
Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
2. Registri nimetus
ePerehdytys-veebikeskkonna kasutajaregister
3. Isikuandmete kasutamise eesmärk
Kliendisuhete raames osutatavate teenuste pakkumine
4. Registris sisalduvad andmed
Register sisaldab järgmiseid klientide/kasutajate andmeid:
- nimi;
- sünniaeg;
- kasutajatunnus (maksunumber);
- keel
- esimese sisselogimise aeg;
- viimase sisselogimise aeg;
- ePerehdytyse sooritustulemused (soorituse aeg ja tulemus).
Identifitseeritud andmeid säilitatakse 35 päeva pärast testi positiivset sooritamist. Seejärel
eemaldatakse andmetest identifitseerivad andmed ja registrisse jäävad anonüümsed statistilised
andmed tulemuste kohta (näiteks uute soorituste arv ja soorituste aeg).
5. Regulaarsed andmeallikad
Registreerunud isikut puudutavaid andmeid kogutakse regulaarselt:

•
•

registreeritud isikult kui ta registreerub kliendiks, kui ta registreerub teenuse kasutajaks, kui
registreerunud isik kasutab teenuseid või muu vastava Mediamaisteri Oy ja registreerunud
isiku vahelise kontakti korral;
kolmandatelt osapooltelt seadusega lubatud ulatuses käesolevas registri kirjelduses nimetatud
eesmärgil.

6. Regulaarne andmete edastamine ja andmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu või
Euroopa Majanduspiirkonda
Andmed positiivsete koolitustulemuste kohta edastatakse Soome Tellijavastutuse Kutseregistrile/
Suomen Tilaajavastuun Taitorekisterile. Andmed loovutatakse teise andmebaasi kasutaja nõusolekul.
7. Registriandmete kaitsmise põhimõtted
Registriandmed on kaitstud kasutajatunnuse, salasõna ja tulemüüriga. Ligipääs kasutajaandmetele on
ainult Rateko ja Mediamaisteri Oy volitatud isikud. Registri kasutajatel lasub konfidentsiaalsuskohustus.
8. Kontrollimisõigus
Kliendil/kasutajal on õigus teda puudutavaid registriandmeid kontrollida ja soovi korral saada andmetest
koopiad.
9. Andmete parandamine ja paranduste sisseviimine
Kliendil/kasutajal on õigus nõuda valede andmete korrigeerimist. Andmete parandamise taotlus tuleb
esitada kirjalikult. Andmete parandamist puudutavad taotlused edastatakse registriga seotud
küsimustega tegelevale isikule (vt punkt 2).
10. Muud võimalikud õigused
Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse §-le 30 on registreerunud isikul õigus keelata registri haldajal
teda puudutavate andmete kasutamine otseturunduse, kaugmüügi ja muu otseturunduse ning turu- ja
arvamusuuringute koostamise eesmärgil, samuti rahvastikustatistika andmebaaside ja genealoogiliste
uuringute jaoks.

