Polityka prywatności
Data modyfikacji: 11 sierpnia 2017 r.
Polityka prywatności firmy Mediamaisteri Oy zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych (523/99),
ustęp 10, dotycząca środowiska internetowego szkoleń ePerehdytys.
1. Administrator rejestru
Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com
1. Osoba zajmująca się sprawami związanymi z rejestrem
Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PO Box 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMPERE
tel. 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com
2. Nazwa rejestru
Rejestr użytkowników środowiska internetowego szkoleń ePerehdytys
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Świadczenie usług w relacjach z klientami.
4. Zawartość rejestru
Rejestr zawiera dane dotyczące klientów/użytkowników pogrupowane w następujących zbiorach:
- Imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Nazwa użytkownika (numer podatnika)
- Język
- Data pierwszego logowania
- Data ostatniego logowania
- Dane dotyczące wyników szkolenia ePerehdytys (data ukończenia i uzyskane wyniki)
Dane osobowe są przechowywane przez 35 dni od daty pomyślnego ukończenia szkolenia. Po upływie
tego okresu dane osobowe zostają usunięte, zachowane zostają wyłącznie anonimowe dane
statystyczne dotyczące wyników (takie jak liczba nowych uruchomień i daty uruchomień).
5. Regularne źródła danych
Dane osobowe są pozyskiwane regularnie:

•
•

od osoby, której dane dotyczą, w chwili gdy staje się klientem, rejestruje się jako użytkownik
serwisu, gdy osoba, której dane dotyczą korzysta z usług lub w związku z jakąkolwiek
odpowiednią komunikacją między firmą Mediamaisteri Oy i osobą, której dane dotyczą;
od podmiotów zewnętrznych w zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy, w celach
opisanych w niniejszej polityce prywatności.

6. Regularne ujawnianie danych oraz przekazywanie danych poza UE lub Europejski Obszar
Gospodarczy
Informacje dotyczące zatwierdzonego szkolenia zostaną ujawnione rejestrowi kompetencji
prowadzonemu przez firmę Suomen Tilaajavastuu. Dane mogą być przekazywane do innych systemów
za zgodą użytkownika.
7. Zasady ochrony rejestru
Rejestr jest chroniony z wykorzystaniem nazwy użytkownika, hasła i zapory. Do rejestru użytkowników
mają dostęp wyłącznie osoby wyznaczone w firmach Rateko i Mediamaisteri Oy. Użytkownicy rejestru
są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej.
8. Prawo do przeglądania
Klienci/użytkownicy mają prawo przeglądać dotyczące ich dane w rejestrze oraz uzyskiwać kopię tych
danych po złożeniu prośby.
9. Prostowanie i korygowanie danych
Klienci/użytkownicy mają prawo żądać sprostowania nieprawidłowych informacji. Wnioski o
sprostowanie danych należy wnosić pisemnie. Wnioski o sprostowanie informacji należy adresować do
osoby zajmującej się sprawami związanymi z rejestrem (patrz ustęp 2).
10. Inne możliwe prawa
Zgodnie z ustępem 30 Ustawy o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo nie
udzielić podmiotowi prowadzącemu rejestr prawa do przetwarzania danych osobowych w celach
wykorzystania w reklamie bezpośredniej, sprzedaży na odległość lub innych celach związanych z
marketingiem bezpośrednim oraz badaniami rynku i opinii publicznej, rejestrami publicznymi i celami
genealogicznymi.

