TIETOSUOJASELOSTE
1.8.2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
1 Rekisterin pitäjä

2 Yhteyshenkilöt rekisteriä
koskevissa asioissa
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa
p. 040 7130 555, kirjaamo@lhkk.fi

Opettaja Markus Saarinen
p. 040 8225 683, markus.saarinen@lhkk.fi
Opettaja Katja Mäkinen
p. 040 359 4910, katja.makinen@lhkk.fi.
Tietosuojavastaava Hannele Peltomaa
p. 040 3474 014, tietosuojaavastaava@lhkk.fi.

3 Rekisterin nimi

Autoalan opetuskorjaamon ja logistiikan asiakasrekisteri Auto Futur

4 Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään Forssan ammatti-instituutin auto- ja kuljetusalan
osastolla autokorjaamossa ja logistiikan tehtävissä asiakassuhteen hoitamiseksi. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen.
5 Rekisterin tietosisältö ja
tietojen säilytysaika

Rekisterissä on seuraavat autokorjaamon asiakastiedot:
• asiakkaan nimi ja yhteystiedot
• asiakkaan ajoneuvon rekisteritunnus sekä muut yksilöintitiedot
• korjaus- tai huoltotoimenpiteiden päivämäärät
• ajokilometrimäärä em. toimenpiteiden yhteydessä
• tilatun työn esiselvitys/kautta asiakkaan vian kuvaus
• tehdyt työt ja käytetyt osat ja tarvikkeet hintoineen
• laskun maksutapa ja päivämäärä
Rekisterissä on seuraavat logistiikan asiakastiedot:
• asiakkaan nimi ja yhteystiedot
• selvitys tehdystä työstä
• laskun maksutapa
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes asiakkuus päättyy.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään
• asiakkailta itseltään

7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
8 Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9 Rekisterin suojauksen
periaatteet

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

Rekisteritietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja alan opetuksessa tai joiden opiskelutehtävien kannalta se on tarpeellista. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tietojen suojaus
perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla
ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi.
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Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä tai tietoonsa tulleissa
luottamuksellisissa asioissa.
10 Henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on
• oikeus saada pääsy tietoihin
• oikeus oikaista tietoja
• oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
• oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
• henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
• oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröity voi toimittaa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Pyynnön yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos
hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

