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Primaonline Oy koulutus- ja asiakasrekisterien henkilötietojen tieto-
suojaseloste 

 

1.  Rekister inpitä jä ,  h enk i löt ietojen käs it te li jä  

Rekistereitä ylläpitää ja henkilötietoja käsittelee Primaonline Oy Kasarmintie 12 B50 Oulu. Rekistereistä vastaa-
van henkilön sähköposti: eetu.jarvinen@primatest.fi 

Rekisterinpitäjinä sekä henkilötietojen käsittelijöinä toimivat lisäksi kohdassa 9 yksilöidyt verkkokoulutusalus-
tan ylläpitäjä, tilitoimisto sekä sähköpostimarkkinoinnin lähetyspalveluja tuottava yritys. 

2.  Rekisterö id yt  

Sähköturvallisuusalan koulutuksien markkinoinnin kohderyhmien henkilöt, sekä koulutuksiin ilmoittautuneet. 

Koulutuksien laskuttajan asiakasrekisteri. 

3.  Rekister in  p itäm isen p eruste ja  käyt tötar ko itu s  

Henkilö- ja yritystietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella henkilön osallistumiseksi kou-
lutukseen ja kurssisuorituksen valvontaan sekä koulutuksien ja tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen. 

Henkilö antaa suostumuksensa rekisteritietojen keräämiseen sekä tietojen käsittelyyn ilmoittautuessaan kurs-
sien esittelyyn, varsinaiselle kurssille tai Primaonline Oy:n järjestämään tapahtumaan. 

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

 Koulutuksista viestittämiseen, markkinointiin ja koulutuksien tekniseen toteuttamiseen kehittämiseen  
sekä kurssipalautteiden keräämiseen. 

 Primaonline Oy:n liiketoiminnan taloudenpitoon, kuten laskutukseen. 

 Koulutussuorituksien dokumenttien laatimiseen, niiden toimittamiseen ja kurssien suoritustietojen ar-
kistointiin. 

4.  Rekistere ih in  t al lennett avat  t ied ot             

Rekisterit sisältävät osallistujien ja heidän työnantajiensa tietoja, sekä heidän yhteystietojaan. 

 Henkilön nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero. 

 Henkilön työnantajan nimi ja yhteyshenkilö, sekä heidän yhteys- ja laskutustietojaan. 

 Kurssien suorittamista ja hyväksymistä koskevat tiedot, kuten: Kurssin aloittamis- ja loppuunsaattamis-
ajankohta, tenttien pistemäärät, päätös kurssin hyväksymisestä, kurssin suoritusprosessin päivämääriä. 

5.  Rekisterö id yn o ikeud et  

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpos-
titse primaonline@primatest.fi. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallentamamme henkilötiedot. Mikäli henkilö havaitsee 
tiedoissaan virheellisyyksiä tai puutteita, hän voi pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli kokee, että 
olemme käsitelleet hänen henkilötietojansa lainvastaisesti tai, että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain hänen 
henkilötietoja. 

Oikeus tulla unohdetuksi  (tietojensa poisto-oikeus) 

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on mahdollisuus kieltää markkinointiviestit. 
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Mikäli henkilö kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, 
hänellä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko pois-
tamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli henkilö on eri mieltä ratkai-
sustamme, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. 
Ohjeet valituksen tekemiseen http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html. 

Henkilöllä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saa-
daan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että rikomme hänen henkilötietoja käsitel-
lessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Ohjeet valituksen tekemiseen http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html. 

6.  Säännönmu kaiset  t ie to lähteet  

Tiedot rekistereihin kerätään koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautumisen sekä kurssien suorittamisen yh-
teydessä. Lisäksi tietoja kerätään sfs6002-koulutus.fi sivustolla vierailujen yhteydessä. 

Markkinointi- ja koulutusrekistereissä on lisäksi vuodesta 2001 alkaen kertyneitä, kohdassa 4 mainittuja tietoja 
myös ns. luokkakoulutuksista. Oikeutemme ennen 11.4.2020 kertyneiden rekisteritietojen käyttämiseen jatkuu, 
ellei henkilö ilmoita halustaan käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi. 

Rekisterin tiedot sisältävät sekä Primatest Oy:n keräämät tiedot 31.1.2021 saakka, että Primaonline Oy:n kerää-
mät tiedot 1.2.2021 alkaen. 

7.  Säännönmu kaiset  t ie tojen lu ovu tukset  

Emme myy tai vuokraa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille. 

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: 

 Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostu-
muksensa. 

 Voimme luovuttaa rekisteriemme tietoja kolmansille osapuolille yrityksen tai sen liiketoiminnan myyn-
nin yhteydessä. Tällöin tämä tietosuoja-asiakirja liitetään osaksi kaupan asiakirjoja. 

 Voimme luovuttaa koulutuksen suorittamista koskevia tietoja henkilön työnantajille. 

8.  Käs itt elyn kesto  

Henkilötiedot säilytetään rekistereissä niin kauan, kuin se on rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellista. 

9.  Hen ki löt ieto jen käs i tte l i jät  

Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät Primaonline Oy koulutuksista ja markkinoinnista vastaavat ja niiden 
toteuttamisesta huolehtivat henkilöt. 

Henkilö- ja yritystietoja voivat käsitellä ja tuottaa lisäksi yrityksen taloudesta ja kirjanpidosta vastaavat palve-
luntarjoajat, kuten tilitoimistot. 

Varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

Rekisteriemme tietojen keräämisessä käytetään seuraavia palveluntuottajia ja välineitä: 

 Vine Oy: sähköpostimarkkinoinnin yhteystietorekisteri 

 Discentum Oy: koulutusalustojen osallistumis- ja suoritusrekisterit 

 Tilitoimisto Tilialakärppä Oy: talouden- ja kirjanpidon edellyttämät rekisterit 

 Edellä mainitut palvelun tuottajat vastaavat omien rekistereittensä tietoturvasta.  
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 Primaonline Oy:n ylläpitämä koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden yhteystieto- ja koulutuksien suori-
tusrekisteri. Rekisterit ovat Primaonline Oy:n tietokoneilla sekä osittain pilvipalveluissa. 

10 .  Tieto jen s i i r to  EU:n u lkopuole l le  

Primaonline Oy ja sen palvelutuottajien tietojen säilytyspaikkoina ovat pääsääntöisesti tietoturvallisiksi tiedetyt  
palvelinkeskukset. Palvelinkeskuksien maanosasijainteja emme tiedä. 

Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yh-
dysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset pal-
velimet menevät epäkuntoon. 

11 .  Evästeet ja  se la i lun seu ranta  

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoi-
den, kuten selaimen paikallisen tietovaraston avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyt-
täjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnis-
taa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. 

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme 
tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Primaonline Oy:n ulkopuolisia 
tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. 

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden 
ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden pal-
veluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. 

12 .  Autom aatt inen p äät öksenteko  ja  profi lo int i  

Keräämiemme tietojen perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja. 

Oulussa 1.2.2021 

Primaonline Oy, Y 3182772-1 

Eetu Järvinen, tj 

Tietosuojavastaava 

 

 

 

  


