Tietosuojaseloste

Galimatiaksen koulutusten hallintajärjestelmä Galinet - tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Galimatias Concept Oy Ab
Yhteystiedot (alk. 1.9.2018):
Tammasaarenkatu 5, HTC Santa Maria, 3.krs
00180 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (alk. 1.9.2018):
Galimatias Concept Oy Ab/Therese Söderman
Tammasaarenkatu 5, HTC Santa Maria, 3.krs
00180 Helsinki
therese.soderman@galimatias.fi, p. 040 534 9771
Yrityksemme ei ole julkishallinnon toimija, yrityksellämme ei ole yli 250 työntekijää emmekä käsittele
laajamittaisesti henkilötietoja, niin emme tarvitse lain mukaan erikseen tietosuojavastaavaa.
2. Rekisteröidyt
Galimatiaksen koulutuksen hallintajärjestelmän Galinetin tarkoitus on kerätä koulutuksen seurantaan
tietoja Galimatiaksen toteuttamista kieli- ja kansainvälistymiskoulutuksista sekä muista aiheeseen
liittyvistä palveluista palvelusuhteen suunnittelua, koulutusten toteutusta ja raportointia varten.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
•

•

Galinet-hallintajärjestelmään kerätään tietoja asiakasorganisaation tilaamista palveluista, niiden
toteutuksista ja toteutuksen suunnitelmista, palveluiden toteutusajankohdasta, koulutuksen
muodosta (esim. lähi- tai etä- tai intensiiviopetus), koulutuksen sisällön pääkohdista sekä
laskutuksesta.
Galinet-rekisteriin tulevat myös kunkin kurssin osallistujien läsnäolotiedot oppitunteihin
(läsnä/poissa) sekä lyhyesti mitä opetuskerralla on käsitelty, kouluttajan merkinnän mukaan.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•
•

asiakassuhteen koulutusten suunnittelu, toteutus, seuranta ja raportointi
koulutusten etenemisen seurannan mahdollisuus asiakasorganisaation yhteyshenkilö(i)lle
tuntikouluttajan pidettyjen oppituntien seuranta hänen palkanmaksuaan varten
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4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Galinet-hallintajärjestelmä sisältää seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asiakasorganisaation nimi
koulutusten / kurssien nimet ja toteutusajankohta (päivämäärät esimerkiksi 10.1.18-15.6.18)
asiakasorganisaation yhteyshenkilön suku- ja etunimi, työsähköposti sekä mahdollisesti titteli
kunkin kurssin/koulutuksen osallistujien nimet ja työsähköpostiosoitteet
kurssien osallistujien tasotestien ja tarvekartoitusten tulokset sisältäen heidän
kurssitoivomuksensa
osallistujien taitotason tulokset
koulutusten tavoitteet ja sisällöt
kurssirunko/lyhyt koulutussuunnitelma
koulutuspaikan osoite
muut erityistoiveet tai huomioitavaa
verkon kautta tapahtuvan koulutuksen linkki (esim Skype for Business)
pidettyjen opetuskertojen kesto sekä päivämäärät
mahdollisesti peruutetut opetuskerran ja peruutuksen aika (peruutus ajoissa/myöhässä)
osallistujien antamat palautteet toteutuneesta opetuksesta (kurssin sisältö, kouluttajan opetus,
opetusmateriaalit jne.)
kouluttajan tekemät edistymisraportit
sivustomme kautta saatamme saada asiakkaasta koskevia henkilötietoja kuten
IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selainversio
mahdolliset tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme tietokannassa joka on suojattu alan
yleisten käytäntöjen mukaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Galimatiaksen hallinto hallinnoi
asiakasorganisaatioiden HR-yhteyshenkilöiden käyttäjätunnuksia. Henkilötietoja käsittelevät yhteydet
ovat turvattu TLS-yhteydellä (HTTPS).
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Galimatias Concept Oy Ab/Therese Söderman
Tammasaarenkatu 5, HTC Santa Maria, 3.krs (alk. 1.9.2018)
00180 Helsinki
therese.soderman@galimatias.fi, p. 040 534 9771
Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus saada hänestä rekisteröidyt tiedot siten, että rekisteröidylle toimitetaan
kirjallisesta pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
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Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn,
miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2,
10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida
poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes
asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•
•

asiakasorganisaation yhteyshenkilöltä asiakassuhteen syntyessä tai sen jatkuessa
asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, erityisesti opiskelijalta saadut tiedot taitotason
määrittelyä varten tai koulutusilmoittautumisen yhteydessä Galinetin Extranet-palvelun kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Galimatias Concept Oy Ab:n ulkopuolelle.
Tietoja saatetaan luovuttaa, mikäli palvelun tuottaminen sitä edellyttää, esimerkiksi yhteistyössä
järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä ja vain
osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.
Tietoja saatetaan luovuttaa mikäli Galimatias olisi osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.
Saatamme myös luovuttaa anonymisoituja tai tilastollisia tietoja, joita ei ole mahdollista yhdistää
henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, saatamme luovuttaa tietoa
kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.
Tietyissä tilanteissa sopimussuhteessa olevat alihankkijamme voivat nähdä rajatun määrän yksilöiviä
tietoja, esimerkiksi pitämänsä kurssin osallistujien nimi- ja sähköpostitiedot, kyseisen kurssin
osallistujien tasotestit, opiskelijan taitotason, kurssitoivomukset, tavoitteet sekä toteutustapa. Nämä
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tiedot kerätään koulutuksen sisällön suunnittelua varten. Galimatiaksen kouluttaja ja asiakaan
yhteyshenkilö(t) näkevät opiskelijoiden antaman palautteen mutta anonymisoituna ilman palautteen
antajan nimeä.
8. Käsittelyn kesto
Koulutuksiin liittyviä henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Tiedot säilytetään myös asiakassuhteen jälkeen, ellei asiakasorganisaatio erikseen pyydä, että tiedot
tulee poistaa.
Ei aktiivisten asiakasorganisaatioiden kurssi- ja opiskelijatiedot arkistoidaan kerran vuodessa.
Kouluttaja ja asiakkaan yhteyshenkilö(t) eivät enää silloin pääse katsomaan mitään arkistoituja kurssitai opiskelijatietoja.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Galinetin rekisterinpitäjä on Galimatias Concept Oy Ab ja tämän hallinnon puolen työntekijät jotka ovat
tekemisissä asiakasorganisaatioiden koulutuksen hallinnon parissa. Koulutustietoja käsittelee myös
rajoitetusti kyseisen kurssin kouluttaja, joka näkee ketkä osallistuvat hänen koulutukseensa
(osallistujan nimi, sähköposti, osallistujan kurssitoivomukset sekä taitotaso, läsnäolot ja mahdollinen
edistymisraportti).
Kouluttaja näkee myös osallistujien ilmoittamat mahdolliset poissaolot, muttei poissaolon syytä, jollei
opiskelija ole erikseen sitä ilmoittanut (esim. poissaolon syy kokous tai työmatka). Kouluttaja näkee
vain oman kurssinsa tiedot, missä hän on kouluttamassa tai mahdollisesti sijaistamassa (ei muiden
kouluttajien kurssi- tai osallistujatietoja). Asiakasorganisaation yhteyshenkilö ei automaattisesti näe
tasotestien tuloksia eikä kurssitoivomuksia.
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tiedot säilytetään pääsääntöisesti palvelimella Suomessa ellei Galimatiaksen palvelutarjoaja Nebula
käytä osittain palvelimia EU:n ulkopuolella. Tiedot saatetaan myös säilyttää esimerkiksi Googlen ja
Microsoft Office 365:n palvelimilla.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Galinetissä ei ole automaattista päätöksenteko-ominaisuutta tai profilointia.
Tietosuojaseloste päivitetty 29.06.2018
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