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Tietosuojaseloste – Osaajaohjelma  

 

1 

Rekisterinpitäjä 

 

Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmat 

 

 

Hietaniemenkatu 7 A. 5. krs. 00100 Helsinki 

 

2 

Yhteystiedot 

henkilötietojen 

käsittelyä 

koskevissa asioissa 

 

Punainen Risti Ensiapu  

 

Mirja Sjöberg, tietosuojavastaava 

 

Mirja.sjoberg@redcross.fi puh. 0400 787 135 

3  

Henkilötietojen 

ryhmä 

 

Osaajaohjelman hakijat, jotka ovat hakuprosessissa, sekä 

Osaajaohjelmaan hyväksytyt henkilöt. 

4 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus 

ja käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on hakemus ja/tai osallistuminen 

Punainen Risti Ensiapu, koulutusohjelmien Osaajaohjelmaan.  

    

PRE käsittelee vain Osaajaohjelman kannalta tarpeellisia henkilötietoja.  

Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys hakijan 

hyväksymiselle ja osallistumiselle Osaajaohjelmaan. 

 

5 

Rekisterin 

tietosisältö 

Työntekijöistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

 

• Yksilöintitiedot 

o Nimi 

o Sukupuoli 

o Syntymäaika ja henkilötunnus 

o Yhteystiedot 

▪ Osoite 

▪ Puhelinnumero 

▪ Sähköpostiosoite 

o Competence Adminin kouluttajaID 

o Kieli  

 

• Ansioluettelon tiedot  

o Työhistoria SPR ensiapukoulutusten osalta 

o Vapaa-ajan toiminta ensiapukoulutuksiin liittyen 

o Työtodistukset 

o Suositukset 

 

 

• SPR ensiapukoulutuksiin liittyvät tiedot 
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o pidetyt SPR ensiapukoulutukset 

o pidetyistä koulutuksista myönnetyt pätevyyden ja niiden 

määrä  

 

• Osaajaohjelmaan liittyvät tiedot 

o Osaajaohjelman taso 

o Kouluttajan palkitseminen 

o Osaajaohjelmaan liittyviin tapahtumiin osallistuminen 

o Kouluttajan erityisosaaminen ja osaamisen kehittäminen 

o Tapahtumien ja koulutusten markkinointi  

 

• Taustaselvitykset tarvittaessa 

o Rikosrekisteriote  

o Luottotiedot 

 

Henkilötietoja säilytetään hakuprosessin ajan (6 kk) ja Osaajaohjelmaan 

osallistumisen ajan. Osallistumisen päättyessä henkilötietoja säilytetään 2 

vuotta. 

6 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään tai hänen osoittamiltaan 

suosittelijoilta, kuten työnantaja tai Punaisen Ristin osasto.  

SPR ensiapukoulutuksiin liittyvät tiedot Competence Admin. 

 

7 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.  

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansien osapuolten käsiteltäviksi 

soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Kolmannet osapuolet ovat 

yhteistyökumppaneita, jotka tukevat Osaajaohjelman toimintaa ja joissa 

tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton PRE:n käyttötarkoitusten 

kanssa. PRE:llä on tarvittavat sopimukset tällaisten kolmansien tahojen 

kanssa henkilötietojen käsittelyä varten. 

 

8 

Tietojen siirto EU:n 

tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

9 

Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

 

Sähköinen aineisto: 

Tietoja käsitellään tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja 

muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot 

sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt 

ennalta nimetyt henkilöt. 

 

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 

henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin 

käsittelijällä on allekirjoitettu salassapitosopimus ja omat 

käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. 
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10 

Rekisteröidyn 

oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 

• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista  

• Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei 

soveltuva tietosuojasääntely tai muu sääntely edellytä tietojen 

säilyttämistä 

• Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa 

käsittelyä 

• Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kuin 

soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty 

• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 

 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä 

ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 

PRE toimittaa Vastaukset rekisteröidyn PRE:llä tiedossa olevaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

 


