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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 679/2016

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä
Eduix Oy (1059087-6)
Finlaysoninkuja 21 A
33210 TAMPERE
info@eduix.fi
https://eduix.fi/tietosuoja

Rekisterinpitäjän edustaja
Rami Heinisuo
rami.heinisuo@eduix.fi

Tietosuojavastaava
Sirpa Pajula
sirpa.pajula@eduix.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsitellään koulutusten ja tilaisuuksien toteuttamiseksi sekä
olemassa oleville asiakkaille että potentiaalisille asiakkaille. Henkilötietoja
käsitellään myös koulutuksista ja tilaisuuksista lisätietojen antamiseen,
markkinointiin sekä palautteenottoon.

Koulutukset ja tilaisuudet saatetaan kuvata. Kuvaamisen tarkoituksena on
mahdollistaa koulutuksiin osallistuminen etäyhteyden kautta sekä
tallenteiden/kuvien käyttäminen koulutus- ja/tai markkinointitarkoituksessa.

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Eduixin Koulutustarjottimen
(https://eduix.fi/ilmoittaudu/) ilmoittautumislomakkeen kautta. Muihin
tilaisuuksiin ilmoittaudutaan erillisillä ilmoittautumislomakkeilla.
Ilmoittautumisen yhteydessä asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn
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tämän dokumentin mukaisesti. Koulutuksen kyseessä ollessa asiakas hyväksyy
myös koulutusten tilaus- ja sopimusehdot.

Yleisiin koulutuksiin ilmoittautumalla tai asiakaskohtaisia koulutuksia tilaamalla
tilaajasta tulee Eduixin asiakas ja tilaajan antamat tiedot tallennetaan Eduixin
asiakasrekisteriin.

Käsittelyn peruste

Suostumus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta a
● Rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen

tahdonilmaus, jolla hän hyväksyy henkilötietojen käsittelyn.

Sopimus, EU 679/2016, artikla 6.1 kohta b
● Palvelutuotantoon liittyvä sopimus ja niihin liittyvä henkilötietojen

käsittely.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Koulutuksiin ilmoittautuneet ja osallistuneet
● organisaatio
● nimi
● puhelin
● sähköposti
● laskutustiedot

Tilaisuuksiin ilmoittautuneet ja osallistuneet
● organisaatio
● nimi
● sähköposti

Koulutusten ja tilaisuuksien ulkopuoliset kouluttajat ja asiantuntijat
● organisaatio
● nimi
● puhelin
● sähköposti

Koulutusten ja tilaisuuksien tallenteisiin tai kuviin saattaa tallentua
tunnistettavissa olevia henkilöitä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan
vaatimuksesta.
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Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Koulutusten ja tilaisuuksien tuottamiseen ja hallinnointiin nimetyt henkilöt.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai

kansainväliselle järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysajat

Tallenteita ja kuvia voidaan käyttää koulutus- ja markkinointitarkoituksiin niin
pitkään kuin Eduix tietoja tähän käyttötarkoitukseen tarvitsee.

Muita tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan tai jos kyseessä ei ole
asiakassuhde, niin tilaisuuden toteuttamiseen ja palautteenottoon vaaditun
ajan.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tiedot suojataan pääsynhallinnan ja käyttöoikeuksien keinoin, sekä
järjestelmien varmistusten ja käytettävyyden avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

https://eduix.fi/tietosuoja
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