
Integritetspolicy

Modifierad 11 augusti 2017

Mediamaisteri Oy:s integritetspolicy i enlighet med Personuppgiftslagens (523/99) paragraf 10 för 
onlinemiljön ePerehdytys.

1. Registerförare

Mediamaisteri Oy
PB 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMMERFORS
tfn 010 281 8000
www.mediamaisteri.com
info@mediamaisteri.com

1. Person som hanterar registerrelaterade ärenden

Mikko Toriseva
Mediamaisteri Oy
PB 82 (Uimalankatu 1)
33101 TAMMERFORS
tfn 010 281 8000
mikko.toriseva@mediamaisteri.com

2. Registrets namn

ePerehdytys-onlinemiljöns användarregister

3. Syfte med att behandla personuppgifter

Tillhandahållande av tjänster i en kundrelation.

4. Registrets datainnehåll

Registret innehåller detaljer om kunderna/användarna enligt följande grupperingar:
- Namn
- Födelsedatum
- Användarnamn (skattenummer)
- Språk
- Datum för första inloggning
- Datum för senaste inloggning
- ePerehdytys resultatrelaterade detaljer (datum för slutförande och resultat)

Identifierbara uppgifter sparas i 35 dagar från det datum då man har fått godkänt i provet. Efter detta 
tas de identifierbara uppgifterna bort och anonym statistisk data om resultat behålls (såsom antal nya 
resultat och datum för resultat) 

5. Regelbundna datakällor

Uppgifter om den registrerade samlas in regelbundet:

• från den registrerade gällande när han/hon blir kund, registrerar sig som tjänsteanvändare, när 
den registrerade använder tjänsterna, eller i samband med någon annan lämplig 
kommunikation mellan Mediamaisteri Oy och den registrerade

• från tredje parter i den mån som tillåts av relevant lagstiftning för de syften som beskrivs i 
denna integritetspolicy



6. Regelbundna dataupplysningar och dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet

Information om godkänd utbildning ska finnas i Suomen Tilaajavastuu Oy:s Taitoregister. Uppgifterna 
ska visas i ett annat system med användarens samtycke. 

7. Skyddsprinciper för registret

Registret skyddas av användarnamn, lösenord och brandvägg. Endast utsedda personer från Rateko 
och Mediamaisteri Oy har tillgång till användarregistret. Registrets användare ska iaktta yrkesmässig 
sekretess.

8. Rätt till granskning

Kunder/användare har rätt att granska registeruppgifter om dem själva och få en kopia av sådana 
uppgifter på begäran.

9. Rättelse av uppgifter och utförande av datakorrigering

Kunder/användare har rätt att begära rättelse av ogiltig information. Begäran om rättelse ska ske 
skriftligt. Begäran om rättelse av information ska adresseras till personen som hanterar 
registerrelaterade ärenden (se Punkt 2).

10. Andra eventuella rättigheter

Enligt paragraf 30 i Personuppgiftslagen har den registrerade rätt att förbjuda registerinnehavaren att 
behandla personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt 
marknads- och opinionsundersökningar, offentliga register och släktforskning.


