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Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 

Pro Economica 
Henkilötietojen käsittely   

Tietosuojalaki (1050/2018) 

EU:n tietosuoja-asetus GDPR 

1. REKISTERIN PITÄJÄ Raision seudun koulutuskuntayhtymä (jatkossa Raseko) 
Purokatu 1, 21200 Raisio 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ 
KOSKEVISSA ASIOISSA 

Yhteyshenkilö: 

Tuula Nordqvist 

Sähköpostiosote: tuula.nordqvist@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)447057604 

 

Tietosuojavastaava: Olli Vuorinen 

Sähköpostiosoite: olli.vuorinen@raseko.fi  

Puhelin: +358 (0)40 7161 312  

3. REKISTERIN NIMI Pro Economica 

4. HENKILÖTIETOJENKÄSITTELYN 
TARKOITUS 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste 
henkilötietojen käsittelylle on 
- taloushallinnossa (laskuissa, jne) henkilötietojen käyttö perustuu 
yhteisön liiketoiminnan harjoittamiseen asiakkaiden, toimittajien ja 
kumppanien kanssa. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, 
asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, osoite, pankkiyhteys), verkkoyhteyden IP-osoite, 
tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, 
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6. HENKILÖTIETOJEN 
SÄILYTYSAIKA 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on 
tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOLÄHTEET 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-
lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, 
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, 
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa 
tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan muista sisäisistä järjestelmistä ja 
ulkopuolisilta tahoilta. 
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8. SÄÄNNÖNMUKAISET 
TIETOJEN LUOVUTUKSET 

 

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille: 

Yleiset 

- Verohallinto, Tilastokeskus, Pankki 

Taloudenohjaus 

- Verkkolaskuoperaattori, perintätoimisto, 
ulosottoviranomainen 

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai 
ETA:n ulkopuolisille oppilaitoksille ja niiden yhteistyötahoille kv-
toimintaan liittyen. 

9. TIETOJEN SIIRTO EU:n TIA 
ETA:n ULKOPUOLELLE 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle. 

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava 
yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden 
ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista 
suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien 
varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti. 

10.  EVÄSTEET Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita 
verkkosivulla 

www.raseko.fi.  

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi 
hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, 
verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden 
parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia 
teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme 
tilasto-ja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät 
käyttävät verkkosi-vua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. 

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai 
poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat 
verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa 
vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen 

11. REKISTERIN 
SUOJAUSPERIAATE 

A. Manuaalinen aineisto 

Aineisto säilytetään lukitussa kaapissa tai muussa tilassa, johon 
pääsy määräytyy virkatehtävien perusteella. 

 

B. Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot 
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Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla tai 
pilvipalvelussa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta 
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä 
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien 
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta 
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
Tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia 
mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen 
tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta lakien 
mukaisesti. 

 

12. TARKASTUSOIKEUS JA 
OIKEUS VAATIA TIEDON 
KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa 
rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen 
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin 
oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

13. MUUT HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELYYN LIITTYVÄT 
OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla 
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä 
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sellaisia henkilötietoja, jotka 
ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. 

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on oikeus muuttaa tätä 
selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 
www.raseko.fi. 

Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy myös osoitteesta www. 
raseko.fi. 

 

http://www.raseko.fi/
mailto:kirjaamo@raseko.fi
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
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