
 
 
Privatumo pareiškimas 
„Suomen Rakennusmedia Oy“ internetinio mokymo dalyvių duomenų registras 
(atnaujinta 2020 m. balandžio 8 d.) 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) Nr. 
2016/679 14 straipsnį. 
 
1. Registro pavadinimas 
 
„Suomen Rakennusmedia Oy“ internetinio mokymo dalyvių duomenų registras 
 
2. Duomenų valdytojas ir registro kontaktinis asmuo 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Kontaktinis asmuo: 

Heidi Husari, generalinė direktorė 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Eteläranta 10, 00130 Helsinkis 
 
3. Duomenų subjektų grupės 
 
Duomenų subjektai yra fiziniai asmenys, kurie dalyvauja internetiniuose mokymuose, arba klientų, 
kurie užsisako internetinius mokymus, kontaktiniai asmenys, arba potencialių klientų kontaktiniai 
asmenys. 
 
4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas 
 
Asmens duomenų tvarkymas yra paremtas susitarimu su duomenų subjektu arba teisėtu valdytojo 
interesu. Iš duomenų subjektų yra renkami tik veiklai vykdyti reikalingi duomenys. 
 
Asmens duomenys yra tvarkomi:  
- siekiant rengti internetinius mokymus ir komunikuoti su mokiniu (sutartis su duomenų subjektu); 
- siekiant įrodyti užbaigtų mokymų ar įgytos kvalifikacijos galiojimą; parduoti ir reklamuoti 
internetinius mokymus, užtikrinti jų kokybę ir vystymą; išrašyti sąskaitas; teikti klientų aptarnavimą ir 
internetinių mokymų techninę priežiūrą; rinkti statistiką apie suteiktus mokymus ir vertinti mokymų 
naudą pagal naudotojo teises ir sutarties sąlygas (teisėtas valdytojo interesas); 
- siekiant atskleisti duomenis apie užbaigtus mokymus arba įgytą kvalifikaciją išoriniams mokymų ar 
kvalifikacijos registrams, jeigu toks atskleidimas yra numatytas galiojančiais teisės aktais arba jeigu 
duomenų subjektas sutiko su tokiu atskleidimu.   
 
5. Reguliuojami duomenų šaltiniai 
 
Duomenys yra renkami Privatumo pareiškimo tikslais: 

- iš duomenų subjekto, kai jis tampa klientu ir užsiregistruoja kaip paslaugos naudotojas, kai 

duomenų subjektas naudojasi paslaugomis arba kai sukuriamas kitas atitinkamas ryšys tarp 

valdytojo ir duomenų subjekto; 



- iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, darbdavių, kurie užsakė internetinių mokymų paslaugą, tiek, kiek 

tai yra leidžiama galiojančiais teisės aktais ir tuo tikslu, kuris aprašytas šiame Privatumo 

pareiškime. 

 

6. Registre saugomi duomenys 

 
- Vardas ir pavardė 

- Asmens kodas / gimimo data 

- Mokesčių mokėtojo numeris 

- El. pašto adresas 

- Mobiliojo telefono numeris 

- Naudotojo ID 

- Darbdavio pavadinimas, įmonės kodas ir adresas 

- Kalba 

- Informacija apie duomenų subjekto tapatybės nustatymą, tapatybės nustatymo laikas ir 

metodas 

- Pirmojo prisijungimo data 

- Vėliausia prisijungimo data 

- Informacija apie mokymų užbaigimą arba kvalifikacijos įgijimą (mokymų / kvalifikacijos 

pavadinimas, užbaigimo data, mokymų rezultatai, užbaigtų mokymų / įgytos kvalifikacijos 

galiojimo terminas) 

- Informacija apie internetinių mokymų užsakymą ir sąskaitų išrašymą 

- Galimi rinkodaros apribojimai 

- Komunikacija su klientų aptarnavimo skyriumi 

 
7. Reguliuojamas duomenų atskleidimas 
 
Duomenys apie sėkmingai užbaigtus internetinius mokymus arba įgytą kvalifikaciją su duomenų 

subjekto sutikimu gali būti atskleidžiami „Vastuu Group Oy“ Taito kompetencijų registrui 

(Taitorekisteri).  

 
Asmens duomenims tvarkyti valdytojas gali naudotis paslaugų teikėjų ir subrangovų, kurie yra įsikūrę 
Europos ekonominėje erdvėje, paslaugomis. 
 
Valdytojas negali parduoti arba atskleisti mokinių asmens duomenų trečiosioms šalims. Duomenys 
gali būti atskleidžiami valdžios institucijoms pagal apribojimus ir tokiu mastu, kuris leidžiamas pagal 
tuo metu galiojančius teisės aktus.  
 
8. Duomenų perdavimas už ES arba EEE ribų 
 
Asmens duomenys nėra perduodami už ES arba EEE ribų. 
 
9. Duomenų saugojimas ir apsauga 
 
Poreikis saugoti asmens duomenis registre yra vertinamas reguliariai, paprastai kartą per metus. 

Nereikalingi duomenys yra ištrinami, o neteisingi duomenys – ištaisomi.  

 

Valdytojo darbuotojai ir paslaugų teikėjai gali naudoti registre esančius duomenis tik tiek, kiek tai 

būtina jų prievolėms ir pareigoms vykdyti.  



 

Registro duomenys yra renkami duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos taikant tinkamas technines 

ir administracines priemones. Registras yra apsaugotas naudotojo ID, slaptažodžiu ir ugniasiene. 

Užkirstas kelias neleistinai prieigai prie rankomis tvarkomų dokumentų, kuriuose yra duomenų 

subjektų duomenų.  

 

10. Patikrinimo teisė 
 
Duomenų subjektas turi teisę sužinoti, kokie jo duomenys yra saugomi registre. Duomenų subjektas 
gali prašyti valdytojo paskirto kontaktinio asmens patikrinti savo duomenis. 
 
11. Teisė prašyti ištaisyti duomenis, teisė prašyti ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą 
 
Pagal aplinkybes, kurios nurodytos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, duomenų 
subjektas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištaisyti, papildyti arba ištrinti, arba būtų 
apribotas duomenų tvarkymas. 
 
Pirmiau nurodytais klausimais duomenų subjektas turi kreiptis į valdytojo paskirtą kontaktinį asmenį. 
 
12. Teisė prieštarauti asmens duomenų tvarkymui 
 
Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, duomenų subjektas turi teisę prieštarauti, kad 
būtų tvarkomi jo asmens duomenys, turėdamas priežastį, kuri susijusi su jo konkrečia situacija. 
 
13. Teisė pateikti skundą Duomenų apsaugos ombudsmenui 
 
Remiantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Suomijos duomenų apsaugos įstatymu, 
duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos ombudsmenui dėl asmens 
duomenų tvarkymo, kuris aprašytas šiame Privatumo pareiškime. 
 


