
Henkilötietojen käsittely Adato Energia Oy:n SÄTKY -

sähköturvallisuuskoulutuksen suoritusrekisteri 
 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä  

1.  
Rekisterin nimi  

  
Rekisterin nimi on Adato Energia Oy:n SÄTKY -sähköturvallisuuskoulutuksen 
suoritusrekisteri. 

2.  
Rekisterinpitäjä 
ja rekisterin 
yhteyshenkilö  

  
Rekisterinpitäjä on Adato Energia Oy (jäljempänä Adato)  
(osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti alli.purmonen@energia.fi)  
 
Rekisterin yhteyshenkilö Adatossa on asiantuntija Edvard Lukka 
(edvard.lukka@energia.fi, p. 044 259 0320).   

3.  
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus ja 
peruste  

  

Rekisterin avulla pidetään yllä tietoa sähköturvallisuuskoulutuksen suorittaneista.  
 
Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 
2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu 
etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, 
jotka ovat suorittaneet sähkötyöturvallisuuskoulutuksen.   
  

4.  
Rekisteröityjen 
ryhmät ja 
rekisterin 
sisältämät tiedot  

 
Rekisteri sisältää SÄTKY sähköturvallisuuskoulutuksen suoritusmerkinnän yksilöitävyyden 
kannalta merkittäviä tietoja.  

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja. Tällaisia ovat eteenkin:   

• etu- ja sukunimi 
• syntymäaika (päivämäärä, kuukausi ja vuosi) 
• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite) 
• Adaton itse luoma sähköturvallisuuskortin tunnistenumero 
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5.  
Säännön- 
mukaiset tietolähteet  

  
Henkilön yksilöintitiedot kerätään koulutustilaisuudesta jossa suoritetaan SÄTKY 
sähköturvallisuuskoulutus. 

6.  
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

7.  
Tietojen siirto  
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  
  
 

8.  
Tietojen säilytys  

 
Rekisterin henkilötietoja tarkistetaan jatkuvasti. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja 
virheelliset tiedot korjataan. Suoritusmerkinnät säilytetään 6 v.  

9. Tarkastusoikeus    

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä 
käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 
määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 

10.  
Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista sekä 
oikeus pyytää tiedon 
poistamista tai 
käsittelyn 
rajoittamista 

  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen 
henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  
 
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa 
oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn 
rajoittamista. 

11.  
Oikeus vastustaa 
henkilötietojen 
käsittelyä 

  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella.  

12.  
Oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle 

 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen 
oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 

 


