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Tämä tietosuojaseloste sisältää tilapäisen tai suppean henkilötietojen käsittelytoiminnon (henkilörekisterin) tiedot.
Tällä selosteella informoidaan rekisteröityä hänen tietojensa käsittelystä.
Rekisterinpitäjä
Tietosuojavastaava
1

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot
löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.
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Rekisteristä
vastaava

Tulosalue / yksikkö tai yhtiö
Lapin koulutuskeskus REDU

Toimiala

Rekisteristä vastaava henkilö
Taina Tommer

Sähköposti

Osaajia alueelle – monimuotoisia työmarkkinoita
rakentamassa –hanke S21641
taina.tommer@redu.fi
Puhelinnumero

040 184 8207
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Käsittelytoiminto,
tarkoitus,
perusteet ja
säilytysaika
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Rekisteröidyt
5
Käsiteltävät
tiedot ja
niiden
lähteet ja
siirto

Käsittelytoiminto
Osaajia alueelle –hankkeen työnhakijakartoitus
Käsittelyn tarkoitus (henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste)
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on yhdistää työttömät, työssä olevat ja opiskelijat, jotka voivat
hankkeen aikana työllistyä tai suorittaa koulutuksia ja niiden osia hankkeen toiminta-alueiden yrityksissä.
Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden ja yritysten tarpeiden kartoittamiseksi ja yhteistyömahdollisuuksien aloittamiseksi. Käsittely tapahtuu henkilön antamaan suostumuksen tietoja luovuttaessaan.
Henkilötietojen säilytysaika
Hankkeen päättymiseen saakka 31.3.2021.
Kenen tietoja käsitellään
Hankkeen kohderyhmään kuuluvat eri ikäiset työttömät, työssä olevat ja opiskelijat.
Käsiteltävät tiedot ja mistä tiedot saadaan
Henkilön nimi, yhteystiedot, työllistymistä koskevat toiveet, osaaminen ja osaamistarpeet sekä toimenpiteet, joilla osaamista edistetään. Tiedot saadaan asiakkailta suullisesti tapaamisissa, puhelimen välityksellä
tai henkilökohtaisella verkkokyselyllä.
Tietojen siirto, mihin kerättyjä tietoja siirretään
Tietoja ei siirretä.
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Tietojen
luovutus ja
julkaiseminen

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta.
Tietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle
Tietojen julkaisu
Tietoja ei julkaista.
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Tietojärjestelmät ja tietoturva

Mitä tietojärjestelmä / tietojärjestelmiä tai manuaalisia käsittelyä käytetään henkilötietojen käsittelyssä
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään Office365-palveluita. Käyttöoikeudet tietoihin on rajattu vain hankkeen työntekijöille.
Miten varmistetaan em. tietojen käsittelyssä tietoturva
Os.
Keneen ja miten rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisteristä, jos hän haluaa tarkastaa, korjata tai poistattaa
tietonsa tai saada ne siirrettävässä muodossa itselleen.
Osaajia alueelle –hankkeen projektikoordinaattori Taina Tommer puh. 040 184 8207, taina.tommer@redu.fi
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Rekisteröidyn
oikeuksien
käyttäminen
9
Jakelu

Tietosuojaselosteen jakelu, miten rekisteröidyt saavat tässä selosteessa esitetyt tiedot
Rekisteröidyt saavat tietosuojaselosteen pyydettäessä.

