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Ohje rekisteröityjen oikeuksien käytöstä
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilörekistereistä. Voit pyytää Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymää korjaamaan tai täydentämään itseäsi koskevia virheellisiä
tai puutteellisia henkilötietoja. Voit pyytää poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilörekisteristä, mikäli
henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää henkilötietojensa luovuttaminen markkinointitarkoituksiin.
Tarkastuspyynnöt, korjaus-, täydennys- tai poistovaatimukset sekä markkinointikiellot on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna. Tarkastuspyyntöjen ja
muiden vaatimusten jättämisen yhteydessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän on varmistuttava pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ennen tietojen
antamista. Mikäli Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ei voi hyväksyä tarkastuspyyntöä, korjaus- tai täydennysvaatimusta tai poistopyyntöä, se toimittaa pyynnön tekijälle tästä kirjallisen tiedon perusteluineen.
Tarkastuspyyntö

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän nykyiset opiskelijat ja henkilökuntaan
kuuluvat pystyvät pääosin tarkistamaan omat henkilötietonsa käytössä olevista tietojärjestelmistä omilla käyttäjätunnuksillaan. Muut sidosryhmämme
voivat tehdä tarkastuspyynnön. Tarkastuspyyntö tehdään osoitteesta
www.kpedu.fi/tietosuoja ladattavalla lomakkeella. Ilmoita lomakkeella henkilötietojen etsimistä varten riittävän yksityiskohtaiset seikat ja lähetä se lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnön voi tehdä ja jättää
myös henkilökohtaisesti ammattiopiston infossa osoitteessa Närvilänkatu 8.
Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Tarkastuksen kohteena olevien henkilötietojen laajuudesta riippuu se, miten tiedot pyynnön
esittäjälle toimitetaan. Paperille tulostetut tiedot noudetaan joko ammattiopiston infosta tai, mikäli tietoja on vain vähän, ne toimitetaan postitse. Mikäli tarkastuspyyntöjä tehdään samoihin henkilötietoihin toistuvasti tai pyynnöt ovat kohtuuttomia, perii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä tällaisista
pyynnöstä maksun tai kieltäytyy vastaamasta niihin.

Korjaus- tai täydennysvaatimus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä itseään koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Mitä perustellumman ja yksilöidymmän korjausvaatimuksen esittää, sitä paremmin pystymme sen käsittelemään. Nykyiset opiskelijat voivat esittää korjaus- tai täydennysvaatimuksen omassa opintotoimistossaan ja henkilökunta voi osoittaa vaatimukset henkilöstöpalveluihin.
Muut sidosryhmämme voivat tehdä korjaus- tai täydennysvaatimuksen kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Tietosuojavastaava
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola
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Henkilötietojen poistaminen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on lainsäädännöllisistä syistä velvoitettu
säilyttämään opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoja hyvinkin pitkään, jopa
pysyvästi. Voit pyytää henkilötietojesi poistamista, mikäli Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymällä ei ole enää oikeutta käsitellä tietojasi tai mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut antamaasi suostumukseen. Tarpeettoman tai
vanhentuneen henkilötiedon poistaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Voit tehdä henkilötietojen poistopyynnön kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Tietosuojavastaava
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola
Pyynnöstä tulee ilmetä yksilöidyt henkilötietosi sekä se, mitä henkilötietojasi
haluat poistettavaksi.
Valitus valvontaviranomaiselle
Haluamme varmistaa rekisteröityjen oikeudet omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo,
että Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on käsitellyt hänen henkilötietojaan
voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Valitus osoitetaan Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Valvontaviranomaisen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi
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