Privatumo politika
Pataisos data: 2017 m. rugpjūčio 11 d.
„Mediamaisteri Oy“ privatumo politika dėl „ePerehdytys“ internetinės aplinkos pagal Asmens duomenų
įstatymo (523/99) 10 skyrių.
1. Registro kontrolierius
Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
1. Asmuo, atsakingas už problemas, susijusias su registru
Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
2. Registro pavadinimas
„ePerehdytys“ internetinės aplinkos naudotojų registras
3. Asmens duomenų apdorojimo tikslas
Paslaugų teikimas ryšiams su klientais
4. Registro informacijos duomenys
Registre saugoma informacija apie klientus / naudotojus pagal šias grupes:
- Vardas, pavardė
- Gimimo data
- Naudotojo vardas (mokesčių mokėtojo kodas)
- Kalba
- Pirmo prisijungimo data
- Paskutinio prisijungimo data
- Informacija, susijusi su „ePerehdytys“ veikla (mokymo kurso baigimo data ir rezultatai)
Tapatybę nustatantys duomenys saugomi 35 dienas nuo sėkmingo mokymo kurso baigimo datos. Po to
tapatybę nustatantys duomenys yra pašalinami ir paliekami tik anonimiški statistiniai duomenys
(pavyzdžiui naujų mokymo kursų skaičius ir jų datos).
5. Reguliarūs duomenų šaltiniai
Informacija, susijusi su duomenų objektu, reguliariai renkama:

•
•

iš duomenų objekto, kai jis (ji) tampa klientu, užsiregistruoja kaip paslaugos naudotojas (-a), kai
duomenų objektas naudojasi šiomis paslaugomis arba „Mediamaisteri Oy“ ir duomenų objektui
palaikant bet kokius kitus tinkamus ryšius;
iš trečiųjų šalių, kiek tai leidžiama pagal susijusius teisės aktus šioje privatumo politikoje
aprašytais tikslais.

6. Reguliarūs duomenų atskleidimai ir duomenų perdavimas už ES arba Europos ekonominės
erdvės ribų
Informacija apie patvirtintus mokymo kursus atskleidžiama „Suomen Tilaajavastuu“ Kompetencijos
registrui. Duomenys atskleidžiami kitai sistemai gavus naudotojo sutikimą.
7. Registro apsaugos taisyklės
Registras yra apsaugotas naudotojo vardu, slaptažodžiu ir užkarda. Tik įgaliotieji asmenys iš „Rateko“ ir
„Mediamaisteri Oy“ gali gauti prieigą prie naudotojo registro. Registro naudotojai laikosi profesionalaus
konfidencialumo.
8. Teisė peržiūrėti informaciją
Klientai / naudotojai turi teisę peržiūrėti su jais susijusius registro duomenis ir, pateikus prašymą, gauti
tokių duomenų kopiją.
9. Duomenų taisymas ir duomenų pataisų vykdymas
Klientai / naudotojai turi teisę reikalauti pataisyti neteisingą informaciją. Prašymai taisyti pateikiami
raštu. Prašymai taisyti informaciją pateikiami asmeniui, atsakingam už problemas, susijusias su registru
(žr. 2 skyrių).
10. Kitos galimos teisės
Atsižvelgiant į Asmens duomenų įstatymo 30 skyrių, duomenų objektas turi teisę atsisakyti, kad registro
turėtojas apdorotų asmens duomenis tiesioginio reklamavimo, nuotolinio pardavimo ir kitais tiesioginės
rinkodaros tikslais, taip pat rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausų bei viešojo registro ir
geneologijos tikslais.

