
Privātuma politika

Pēdējās izmaiņas: 2017. gada 11. augusts

Mediamaisteri Oy privātuma politika atbilst Personas datu likuma (523/99) 10. pantam par ePerehdytys 
tiešsaistes vidi.

1. Reģistra turētājs

Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. +358 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com

1. Par reģistru atbildīgā persona

Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. +358 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com

2. Reģistra nosaukums

ePerehdytys tiešsaistes vides lietotāja reģistrs

3. Personas datu apstrādes mērķis

Klientu attiecību pakalpojumu sniegšana.

4. Reģistrā iekļautie dati

Reģistrā iekļautas šādas ziņas par klientiem/lietotājiem:
- vārds, uzvārds,
- dzimšanas datums,
- lietotāja vārds (nodokļu maksātāja numurs),
- valoda,
- pirmās pierakstīšanās datums,
- iepriekšējās pierakstīšanās datums,
- ziņas par ePerehdytys apmācībām (pabeigšanas datums un rezultāts).

Identificējamas ziņas tiek glabātas 35 dienas no apmācību veiksmīgas nokārtošanas dienas. Pēc šī 
termiņa identificējamās ziņas tiek dzēstas un to vietā paliek anonīma statistiska informācija par 
apmācību rezultātiem. Anonīma statistiska informācija ir, piemēram, jauno apmācību skaits un 
apmācību datums).

5. Regulāra datu vākšana

Ziņas par datu subjektu tiek vāktas regulāri:

• no datu subjekta, kad datu subjekts kļūst par klientu, reģistrējas pakalpojuma izmantošanai, 
izmanto pakalpojumus vai ja starp Mediamaisteri Oy un datu subjektu notiek cita atbilstoša 
komunikācija,

• no trešajām pusēm normatīvajos aktos noteiktajā apmērā šajā privātuma politikā norādītajiem 
mērķiem.



6. Regulāra datu atklāšana un nosūtīšana ārpus ES vai EEZ

Ziņas par apstiprināto apmācību tiek atklātas Suomen Tilaajavastuu Kompetenču reģistram. Ar lietotāja 
piekrišanu informācija tiek nodota arī citām sistēmām.

7. Reģistra aizsardzība

Reģistru aizsargā lietotājvārds, parole un ugunsmūris. Tikai pilnvarotajām Rateko un Mediamaisteri Oy 
personām ir piekļuve lietotāju reģistram. Reģistra lietotājiem ir jāievēro profesionālā konfidencialitāte.

8. Pārskatīšanas tiesības

Klientiem/lietotājiem ir tiesības pārskatīt savus reģistrā iekļautos datus un pēc pieprasījuma iegūt šo 
datu kopiju.

9. Ziņu labošana

Klientiem/lietotājiem ir tiesības pieprasīt nepareizas informācijas labošanu. Šāds lūgums jānoformē 
rakstiski un jāadresē par reģistru atbildīgajai personai (2. punkts).

10. Citas tiesības

Atbilstoši Personas datu likuma 30. pantam datu subjektam ir tiesības atteikt savu personas datu 
apstrādi tiešās reklāmas, attālinātās pārdošanas un citu tiešā mārketinga paveidu, kā arī tirgus 
pētījumu un viedokļu aptauju, publisko reģistru un ģenealoģijas nolūkos.


