
 
 
Isikuandmete kaitse avaldus 
Suomen Rakennusmedia Oy veebikoolitustel osalejate andmete register 
(uuendatud 08.04.2020) 

Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 14 kohased andmed isikuandmete töötlemise 
kohta. 
 
1. Registri nimi 
 
Suomen Rakennusmedia Oy veebikoolitustel osalejate andmete register 
 
2. Vastutav töötleja ja registri kontaktisik 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Kontaktisik: 

Heidi Husari, tegevdirektor 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 
 
3. Andmesubjektide rühmad 
 
Andmesubjektid on veebikoolitusel osalevad füüsilised isikud või veebikoolitusteenuseid tellivate 
klientide ja potentsiaalsete klientide kontaktisikud. 
 
4. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alus 
 
Isikuandmete töötlemise aluseks on leping andmesubjektiga või vastutava töötleja õigustatud huvi. 
Andmesubjektidelt kogutakse ainult toimimise seisukohast vajalikke andmeid. 
 
Isikuandmeid töödeldakse:  
- veebikoolituste pakkumiseks ja suhtluseks koolitatava isikuga (leping andmesubjektiga); 
- läbitud koolituste või omandatud kvalifikatsioonide kehtivuse tõendamiseks, veebikoolituste 
müügiks ja turundamiseks, planeerimiseks, kvaliteedi tagamiseks, arendamiseks, arveldamiseks, 
klienditeeninduse pakkumiseks ning tehniliseks haldamiseks, läbiviidud koolituste statistika tarbeks 
ja kasutusõiguste ning lepingutingimuste kohase kasutamise seireks (vastutava töötleja õigustatud 
huvi); 
- läbiviidud koolitusi või omandatud kvalifikatsioone puudutavate andmete loovutamiseks välistele 
koolitus- või kvalifikatsiooniregistritele juhul, kui taoline loovutamine on sätestatud kohaldatava 
õigusega, või kui andmesubjekt on taolise loovutamisega nõustunud.   
 
5. Korrakohased teabeallikad 
 
Andmeid isikuandmete kaitse avalduse kohasel eesmärgil kogutakse: 

- andmesubjektilt endalt, kui ta saab kliendiks ja registreerub teenuse kasutajaks, kui 

andmesubjekt kasutab teenuseid, või kui vastutava töötleja ning andmesubjekti vahel tekib 

muu asjakohane seos; 

- kolmandatelt isikutelt, nagu veebikoolitusteenuse tellinud tööandjalt, kohaldatava õigusega 

lubatud piirides ja selles isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatud eesmärkidel. 



6. Registris sisalduvad andmed 

 
- Ees- ja perekonnanimi 

- Isikukood/sünniaeg 

- Maksunumber 

- E-posti aadress 

- Mobiiltelefoni number 

- Kasutajatunnus 

- Tööandja nimi, äriregistri kood ja aadress 

- Keel 

- Teave andmesubjekti tuvastamise, tuvastamise aja ja viisi kohta 

- Esimese sisselogimise aeg 

- Viimase sisselogimise aeg 

- Teave läbitud koolituse või omandatud kvalifikatsiooni kohta (koolituse/kvalifikatsiooni 

nimetus, aeg, koolituse tulemused ja läbitud koolituse / omandatud kvalifikatsiooni 

kehtivuse lõppkuupäev) 

- Veebikoolituste tellimis- ja arveldusandmed 

- Võimalikud turunduskeelud 

- Suhtlus klienditeenindusega 

 
7. Andmete korrakohased loovutused 
 
Andmesubjekti nõusolekul on lubatud loovutada andmeid edukalt läbitud veebikoolituste ja 

omandatud kvalifikatsioonide kohta ettevõtte Vastuu Group Oy kutsekvalifikatsiooni registrile 

Taitorekisteri.  

 
Vastutav töötleja võib kasutada isikuandmete töötlemisel Euroopa majanduspiirkonnas asuvaid 
teenusepakkujaid ja alltöövõtjaid. 
 
Vastutav töötleja ei müü ega loovuta koolitustel osalejate andmeid kolmandatele isikutele. Võimalik 
on andmete loovutamine ametivõimudele kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste raames ja 
lubatud ulatuses.  
 
8. Andmete ülekanne väljapoole EL-i või EMP-d 
 
Isikuandmeid ei loovutata väljapoole EL-i või EMP-d. 
 
9. Andmete säilitamine ja kaitse 
 
Registris sisalduvate isikuandmete säilitamise põhjendatust hinnatakse regulaarselt, reeglina kord 

aastas. Mittevajalikud andmed kustutatakse ja ebatäpsed andmed parandatakse.  

 

Vastutava töötleja töötajad ja teenusepakkujad võivad kasutada isikuregistris sisalduvaid andmeid 

üksnes oma tööülesannetele ning vastutusvaldkonnale vastavas ulatuses.  

 

Registri andmed koondatakse asjakohaste tehniliste ja administratiivsete kaitsemeetmetega kaitstud 

andmebaasidesse. Register on kaitstud kasutajatunnuse, parooli ja tulemüüriga. Kõrvalistel isikutel 

puudub juurdepääs käsitsi töödeldavatele dokumentidele, mis sisaldavad andmesubjektide 

andmeid.  



 

10. Kontrolliõigus 
 
Andmesubjektil on õigus teada, milliseid teda puudutavaid andmeid registris töödeldakse. 
Andmesubjekt võib taotleda vastutava töötleja määratud kontaktisikult oma andmete kontrollimist. 
 
11. Õigus nõuda andmete parandamist ja õigus taotleda andmete kustutamist või töötlemise 
piiramist 
 
EL-i isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud asjaoludel on andmesubjektil õigus taotleda teda 
puudutavate andmete parandamist, täiendamist, kustutamist või andmete töötlemise piiramist. 
 
Andmesubjekt peab ülaltoodud küsimustes pöörduma vastutava töötleja määratud kontaktisiku 
poole. 
 
12. Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta 
 
Andmesubjektil on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohane õigus esitada vastuväiteid 
isikuandmete töötlemise kohta isikliku eriolukorra alusel. 
 
13. Õigus esitada kaebus andmekaitsevolinikule 
 
Andmesubjektil on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse ja Soome isikuandmete kaitse seaduse 
kohane õigus esitada kaebus andmekaitsevolinikule isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatud 
isikuandmete töötlemise kohta. 
 

 

 


