
 
 
Paziņojums par konfidencialitāti 
Suomen Rakennusmedia Oy tiešsaistes apmācības dalībnieku datu reģistrs 
(informācija atjaunota 2020. gada 8. aprīlī) 

Informācija par personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) Nr. 
2016/679 14. pantu. 
 
1. Reģistra nosaukums 
 
Suomen Rakennusmedia Oy tiešsaistes apmācības dalībnieku datu reģistrs 
 
2. Datu pārzinis un reģistra kontaktpersona 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Kontaktpersona: 

Heidi Husari, izpilddirektore 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Eteläranta 10, 00130, Helsinki 
 
3. Datu subjektu grupas 
 
Datu subjekti ir fiziskas personas, kuras piedalās tiešsaistes apmācībā, vai klientu, kuri pasūta 
tiešsaistes apmācību, kontaktpersonas un potenciālo klientu kontaktpersonas. 
 
4. Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums 
 
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu, vai 
pārziņa leģitīmajām interesēm. Par datu subjektu tiek apkopoti vienīgi procesu izpildei nepieciešamie 
dati. 
 
Personas dati tiek apkopoti šādiem mērķiem:  
- tiešsaistes apmācības organizēšana un komunikācija ar apmācāmo (līgums ar datu subjektu); 
- pabeigto apmācību vai iegūto kvalifikāciju spēkā esamības apliecināšana, tirdzniecība un 
mārketings, izstrāde, kvalitātes nodrošināšana, pilnveidošana, rēķinu izrakstīšana, klientu 
apkalpošana un tiešsaistes apmācību sistēmas tehniskā uzturēšana, nodrošināto apmācību statistika 
un apmācību lietojuma uzraudzība saskaņā ar lietotāju tiesībām un līguma noteikumiem (pārziņa 
leģitīmās intereses); 
- pabeigto apmācību vai iegūto kvalifikāciju datu nodošana ārējiem apmācību vai kvalifikāciju 
reģistriem gadījumos, kad šo nodošanu pieprasa piemērojamie likumi vai kad datu subjekts ir 
piekritis šai nodošanai.   
 
5. Reglamentētie datu avoti 
 
Paziņojuma par konfidencialitāti ietvaros dati tiek apkopoti: 

- no datu subjektiem, kad tie kļūst par klientiem un reģistrējas kā pakalpojuma lietotāji, kad 

datu subjekts izmanto pakalpojumus vai kad starp pārzini un datu subjektu tiek izveidotas 

cita veida būtiskas attiecības; 



- no trešajām pusēm, piemēram, no darba devējiem, kuri ir pasūtījuši tiešsaistes apmācības 

pakalpojumu, apmērā, kādu attiecībā uz mērķiem, kas norādīti šajā paziņojumā par 

konfidencialitāti, pieļauj piemērojamie likumi. 

 

6. Reģistrā ietvertie dati 

 
- Vārds un uzvārds 

- Valsts identifikācijas numurs/dzimšanas datums 

- Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs 

- E-pasta adrese 

- Mobilā tālruņa numurs 

- Lietotāja identifikācijas numurs 

- Darba devēja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese 

- Valoda 

- Datu subjekta identifikācijas informācija, laiks un identifikācijas metode 

- Pirmās pieteikšanās reizes datums 

- Pēdējās pieteikšanās reizes datums 

- Informācija par apmācības pabeigšanu vai kvalifikācijas iegūšanu (apmācības/kvalifikācijas 

nosaukums, pabeigšanas datums, apmācības rezultāti, pabeigtās apmācības/iegūtās 

kvalifikācijas termiņš) 

- Informācija par tiešsaistes apmācības pasūtīšanu un rēķina izrakstīšanu 

- Iespējamie mārketinga ierobežojumi 

- Saziņa ar klientu apkalpošanas dienestu 

 
7. Reglamentēta datu izpaušana 
 
Dati par sekmīgi pabeigtu tiešsaistes apmācību un iegūto kvalifikāciju ar datu subjekta atļauju var tikt 

nodoti Vastuu Group Oy Taito kompetenču reģistram (Taitorekisteri).  

 
Personas datu apstrādes nolūkos pārzinis var izmantot Eiropas Ekonomikas zonas pakalpojumu 
sniedzēju un apakšuzņēmēju pakalpojumus. 
 
Pārzinis nedrīkst pārdot vai izpaust apmācāmo personas datus trešajām pusēm. Dati konkrētajā brīdī 
spēkā esošo likumu ietvaros un noteiktajā apmērā var tikt izpausti varas institūcijām.  
 
8. Datu pārsūtīšana ārpus ES vai EEZ teritorijas 
 
Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ teritorijas. 
 
9. Datu uzglabāšana un aizsardzība 
 
Nepieciešamība uzglabāt personas datus reģistrā tiek regulāri, vispārīgi un katru gadu izvērtēta. 

Liekie dati tiek izdzēsti, bet neprecīzie dati — izlaboti.  

 

Pārziņa darbinieki un pakalpojumu sniedzēji reģistrā iekļautos datus drīkst izmantot vienīgi apmērā, 

kas nepieciešams to pienākumu izpildei.  

 

Reģistra dati tiek apkopoti datu bāzēs, kuru aizsardzību nodrošina atbilstoši tehniskie un 

administratīvie līdzekļi. Reģistra aizsardzību nodrošina lietotāja identifikācijas numurs, parole un 



ugunsmūris. Neatļauta piekļuve manuāli apstrādātiem dokumentiem, kuri iekļauj datu subjekta 

datus, ir novērsta.  

 

10. Pārbaudes tiesības 
 
Datu subjektam ir tiesības zināt, kāda veida dati par viņu tiek apstrādāti reģistrā. Datu subjekts var 
pārziņa noteiktai kontaktpersonai pieprasīt savu personas datu pārbaudi. 
 
11. Tiesības pieprasīt datu labošanu, tiesības pieprasīt datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu 
 
Gadījumos, kas norādīti ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, datu subjektam ir tiesības pieprasīt 
savu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu. 
 
Lai pieprasītu iepriekšminētās procedūras, datu subjektam ir jāvēršas pie pārziņa noteiktās 
kontaktpersonas. 
 
12. Tiesības iebilst personas datu apstrādei 
 
Datu subjektam saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu ir tiesības iebilst savu personas datu 
apstrādei savas specifiskās situācijas dēļ. 
 
13. Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības tiesībsargam 
 
Datu subjektam saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Somijas Datu aizsardzības likumu 
ir tiesības datu aizsardzības tiesībsargam iesniegt sūdzību saistībā ar šajā paziņojumā par 
konfidencialitāti norādīto personas datu apstrādi. 
 


