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1. Rekisterinpitäjä
Efima Oy, Mannerheimintie 3B, 5 krs, 00100 Helsinki, p. +358 10 470 5450.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Hirva

3. Rekisterin nimi
Efiman App-in-a-Day rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjäkoulutusten järjestäminen, koulutusviestintä, koulutettavien yhteystietojen hallinnointi,
koulutusympäristöjen hallinnointi, koulutusten palautekyselyt, yhteydenotot pyydettäessä.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön ilmoittautumiseen koulutukseen ja siten antamaan suostumukseen
tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn koulutuksen järjestämiseksi.
Rekisteröityneiden henkilöiden yhteystietoja käytetään koulutusten valmisteluun ja järjesteämiseen sekä
koulutusympäristöjen rakentamista ja jakelua varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Tietokannassa säilytetään seuraavia tietoja koulutettavista asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista ja
sidosryhmistä:
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- nimi, titteli, rooli yrityksessä, yhteystiedot
- koulutuksen tuottamiseen liittyvät koulutusympäristöjen tiedot
- koulutuksiin liittyvät sähköpostikeskustelut
- koulutuspalautteet
- koulutuksiin liittyvä viestintä, kutsut ja yhteydenotot
-ateriatarpeet ja toivomukset, esteettömyyteen liittyvät toiveet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Microsoft toimittaa osallistujien ilmoittamat yhteys- ja muut tiedot Efimalle, joka täydentää
koulutusympäristöihin ja viestiin liittyviä tietoja rekisteriin. Efiman kouluttajat, koulutusten apukouluttajat ja
business management hallinnoivat tietoja ja tuottavat mm. kutsut koulutuksiin, sekä ympäristöjen asetukset.
Kouluttajat rakentavat koulutettaville Microsoftin ohjeiden mukaan koulutusympäristöjä, joihin koulutettaville
jaetaan pääsy.
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7. Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Tietoihin on pääsy koulutusaiheeseen liittyvän tiimin nimetyillä kouluttajilla sekä kutsujen ja pääsyn
hallinnointiin liittyvillä henkilöillä kuten markkinointi ja kouluttajat, sekä Business Managementilla. Tietoja
käytetään koulutustapahtumien järjestämiseen ja näihin liittyviin palautekyselyihin. Koulutuksen jälkeen
koulutettavaan ollaan yhteydessä, mikäli hän toivoo tätä palautelomakkeella.
Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin Efima takaa sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassaolevan henkilötietojen suojaa koskevien sääntelyn mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi, jos henkilötietoja siirretään Euroopan
komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen tai Euroopan komission hyväksymiin valtioihin, jotka
noudattavat riittävää tietosuojan tasoa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjän tunnistamista, käyttöoikeuksia sekä vahvaa tunnistautumista, jotta
käyttäjä voi päästä Teams-ryhmä ja sen sisältämiin aineistoihin. Käyttö on rajattu Efimalla aktiivisesti
koulutusten järjestämiseen liittyville henkilöille sekä business managementille. O365-käyttäjänhallinta tapahtuu
keskitetysti Efiman sisäisen IT:n avulla. Teams-ryhmän pääsyn hallinta tapahtuu koulutuksia järjestävien
henkilöiden toimesta. Käyttöoikeuksien lisäämisestä jää dokumentaatio Teams-ryhmään. Rekisterin käyttö on
ohjeistettu.

10.

Henkilötietojen säilytysaika
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Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen henkilötietojen
käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät seuraavien perusteiden
mukaisesti:
- Rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan jotta Efima tietää onko rekisteröity osallistunut aiempiin
koulutuksiin ja koulutuspalautteiden analysointiin koulutusten kehittämiseksi.
- Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin Efiman oikeutetun edun voidaan
perustellusti katsoa olevan voimassa. Oikeutetun edun voimassaolon Efima määrittelee
esimerkiksi Efiman verkkopalveluiden käytön ja rekisteröidyn sekä Efiman välisen
yhteydenpidon, kuten koulutuksiin osallistumisen, perusteella.
- Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, kun tämä peruuttaa antamansa suostumuksen tai
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin
suoramarkkinoinnin kieltoa koskeva tieto.
- Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli rekisteröity on pyytänyt tietojensa poistoa,
eikä Efimalla ole muuta perustetta henkilötietojen käsittelylle.
Vanhentuneet ja poistettaviksi merkityt tiedot poistetaan säännöllisten poistojen yhteydessä, vähintään 3
vuoden välein. Poistot dokumentoidaan ja lokitetaan rekisterin yhteydessä olevaan tiedostoon.
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11.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse määrätä
henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröidyn oikeudet ovat seuraavat:
- Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö
tämä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot.
- Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät,
virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.
- Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä
koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli
henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
- Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus
saada rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
- Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä voi olla oikeus saada rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjän
hänestä käsittelemät tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus
siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
- Suoramarkkinointi ja oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos rekisteröity on antanut rekisterinpitäjälle suostumuksensa
sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, voi rekisteröity perua suostumuksensa koska
tahansa.
Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä oikeuden käyttöä koskevan pyynnön
omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:
TIETOSUOJA
Efima Oy
Mannerheimintie 3B
00100 Helsinki
Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta.
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Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, Efiman
henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät täältä.
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