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1. Rekisterinpitäjä 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Urheilukatu 6 
95400  Tornio 

kuntayhtyma@lappia.fi 

2. Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@lappia.fi 

p. 0503109367 

3. Käsiteltävät tiedot 

Hankkeiden yritysyhteistyökumppaneiden osaamiskartoitusta varten yrityksen 
henkilöstön tietoja. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (art. 6,9) käsittely on tarpeen 

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

5. Henkilötietojen lähde 

Henkilö itse tai henkilön esimies. 

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin tietosisältö 

Lappian koulutuksen kehittämiseksi yrityksen tehtävänkuvien käsittely.  

- Haastateltavan nimi, syntymäaika, ammatti, yhteystiedot. 

Henkilötasolla kartoituksia tehtäessä 

- Nimi 

7. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät 

Järjestelmä, jolla mitataan osaamista ja arvioidaan osaamistarvetta. 

8. Tietojen luovutukset; vastaanottajat (ja vastaanottajaryhmät) 

Tietoja luovutetaan työntekijän työnantajalle; Tietoa työntekijän ammatillisesta 
osaamisesta ja koulutustarpeesta. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

10. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 

Tietoja säilytetään järjestelmässä 3 – 5 vuotta. 
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Paperiversiot tuhotaan viimeistään vuoden sisällä. 

 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:  

- Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen 

- Oikeus henkilötietojen korjaamiseen 

- Oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin 

- Käsittelyn vastustamisoikeus 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät Tietosuoja.fi sivustolta: https://tietosuoja.fi/tunne-
oikeutesi 

12. Kantelun tekeminen valvontaviranomaiselle 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

13. Automaattinen päätöksenteko l. profilointi 

Ammatillinen profilointi tietojen perusteella. 

14. Rekisterin suojaus 

Säilytetään lukituissa tiloissa, asiakkuusvastaavan huoneessa. Tilaan on kulunvalvonta 
ja kulkuoikeus vain nimetyillä henkilöillä.  

Sähköinen aineisto sijaitsee palveluntarjoajan verkkoympäristössä.  

Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  

Käyttöoikeus on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään.  
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