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EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterin pitäjä
Omaishoitajaliitto ry,
Närståendevårdarnas förbund rf
Hämeentie 105 A 18
00550 Helsinki
www.omaishoitajat.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Koulutussuunnittelija Matilda Linnavirta
matilda.linnavirta@omaishoitajat.fi
p. 020 7806 520
3. Rekisterin nimi
eOvet-kurssin osallistujalista
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä ylläpidetään, jotta voidaan toteuttaa eOvet-kurssia.
Rekisterin yhteystietoja käytetään:
• toiminnasta tiedottamiseen ja yhteydenpitoon
• toiminnan toteuttamiseen
• tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin)
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
• mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot kuten Optiman
keskustelualueelle kirjoitetut viestit
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan kurssille
ilmoittautumisen yhteydessä sekä tarvittaessa ilmoittautumisen jälkeen muun
yhteydenpidon (esim. puhelimitse, sähköpostitse) välityksellä.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ilmoittautumistiedot kerätään Webropol-kyselytutkimustyökalulla. Osallistujan nimi
ja sähköpostiosoite tallennetaan Omaishoitajaliiton käytössä olevaan
oppimisympäristö Optimaan, jonne osallistuja saa henkilökohtaisen
kirjautumistunnuksen ja salasanan kurssialustalle.
Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osa puolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot
Liitto ylläpitää eOvet-osallistujalistaa, joka on kurssin ohjaajien käytössä. Muutokset
ja lisäykset rekisteriin tekee kurssin ohjaajat. Kurssille luodaan oma suljettu
kurssialue Optima-alustalle, jossa käydään myös kurssin keskustelut. Kurssialueelle
pääsevät kurssin osallistujat, ohjaajat sekä alustan ylläpitäjät. Osallistuja itse päättää,
mitä itsestään ja tilanteestaan kirjoittaa kurssin keskustelualueelle. Osallistujat voivat
tarkistaa Optimasta omasta käyttäjäkortistaan heistä järjestelmään tallennetut
tiedot.
Osallistujien käyttäjätunnukset poistetaan kurssin päättyessä. eOvet-kurssin
osallistujalista poistetaan, kun tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten
ne kerättiin.
Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti.
10. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on
tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi
tarpeeton tieto.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti liiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköposti.

