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Nimi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Yhteystiedot

Närvilänkatu 8 67100 Kokkola puh. 06-825 0000 info@kpedu.fi 
2. Yhteys-
henkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:
Anu Haapasalo
puh: 040 359 6240
s-posti: anu.haapasalo@kpedu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Verkkokaupan asiakkuuden ylläpitäminen, koulutusmyynti ja koulutuksiin ilmoittautuminen.

Käsittelyn oikeusperuste:
Tässä rekisterissä henkilötietojen laillinen käsittelyperuste on sopimus.

Käsittelyssä käytettävän henkilörekisterin nimi/nimet:
KPEDU:n verkkokauppa

Käsiteltävät henkilötiedot:
Asiakkaiden ja toisaalta verkkokaupan ylläpitäjien henkilötiedot.
Asiakas: nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
Ylläpitäjä: nimi ja käyttäjätunnus sekä sähköposti

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen 
hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten 
vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste.
Henkilötietojen lähde:
Asiakkaalta itseltään ostostapahtuman yhteydessä. Verkkokaupan ylläpitäjiltä.

Henkilötietojen siirto:
Kpedun oma opintohallintorekisteri, taloushallintojärjestelmä laskunkäsittelyssä, 

5. Tietojen 
säännön-
mukaiset 
luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

6. Tietojen 
siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulko-
puolelle

Ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto:
Ei manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto:
Rekisteri on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. 
Verkkokaupan asiakasrekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan tehtävään nimetyt 
Kpedu:n ja verkkokaupan toimittajan edustajat.

1. Rekisterin-
pitäjä

3. Henkilö-
tietojen 
käsittelyn 
tarkoitus

4. 
Käsiteltävät 
henkilö-
tiedot, 
niiden 
lähteet ja 
siirto

7. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet
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8. Rekiste-
röidyn 
oikeudet

Rekisteröidyn henkilökohtaiset oikeudet omiin tietoihin:
- Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja henkilötietoihin liittyvät 
käsittelytoimet sekä henkilötietojen luovutukset.
- Oikeus vaatia korjaamaan epätarkat, puutteelliset, vanhentuneet tai virheelliset 
henkilötiedot.
- Oikeus rajoittaa niiden henkilötietojen käsittelyä, johon rekisterinpitäjällä ei ole 
lainsäädännöllistä velvoitetta.
- Oikeus pyytää henkilötietojen poistoa rekisteristä, jos rekisterinpitäjällä ei ole tietojen 
käsittelyyn lainsäädännöllistä velvoitetta.
- Oikeus peruuttaa lupa henkilötietojen käsittelyyn, mikäli oikeus henkilötietojen käsittelyyn 
on peräisin rekisteröidyn antamasta luvasta.
- Oikeus vastustaa henkilötietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin.
- Oikeus siirtää henkilötiedot toisen rekisterinpitäjän rekisteriin, jos se teknisesti on 
mahdollista.

9. Tarkastus-
oikeuden 
käyttö

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 
tekemällä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. 
Asiakirja löytyy osoitteesta kpedu.fi/tietosuoja. Tarvittaessa tarkastusoikeutta voi toteuttaa 
käynnillä rekisterinpitäjän luona.
Tarkistusoikeuden käyttäjän henkilöllisuus varmistetaan.  Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä 
tarkastuspyynnöstä, mikäli ne toistuvat kohtuuttoman usein tai ovat perusteettomia.

10 Muut 
henkilö-
tietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
oikeudet

Jos rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, on hänellä oikeus 
tehdä asiassa valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle. Kansallisen 
valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi
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