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Henkilötietojen käsittely Destia Rail Oy:n kuljettajakoulutusta tarjoavan
oppilaitoksen toiminnassa
Destia Rail Oy on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvällä
tavalla. Tämän selosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään yleisen
tietosuoja-asetuksen

(2016/679)

mukaisesti,

kun

osallistut

Destia

Rail

Oy:n

tarjoaman

kuljettajakoulutuksen suorittamiseen tai sen järjestämiseen (muut kuin Destia Rail Oy:n työntekijät).
Mikäli sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen kysyttävää tai haluat käyttää oikeuksiasi
rekisteröitynä, olethan yhteydessä osoitteeseen tietosuoja(at)destia.fi. Kyselyn ja pyynnön voi tehdä
vapaamuotoisesti.
1. Rekisterinpitäjäyhtiö
Rekisterinpitäjä: Destia Rail Oy, Y-tunnus 1508718-8, ”Destia Rail”
Osoite: Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa
Puhelin: +358 (0)20 444 11
Yhteyshenkilö: Kalle Hyry, oppilaitostoiminnasta vastaava
2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste
Destia Rail kerää ja käsittelee henkilötietoja kuljettajakoulutuksen järjestämistä, oppilas- ja
kouluttajasuhteen toteuttamista sekä rekisteröityyn kohdistuvaa yhteydenpitoa varten.
Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin liikenteen palveluista (320/2017) ja Traficomin määräykseen:
Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen
rautatieliikenteessä (TRAFI/442338/03.04.02.00/2016).
3. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:
–
–
–
–
–
–

etu- ja sukunimi
syntymäaika
lupakirjan numero
työnantaja
sähköpostiosoite
puhelinnumero

4. Säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta siitä, kun Destia Rail on hyväksynyt rekisteröidyn koulutussuorituksen.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta.
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6. Henkilötietojen vastaanottajat
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin
laillisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Destia Railin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on
yhteensopiva Destian Rail käyttötarkoitusten kanssa. Henkilötietoja voidaan siirtää seuraaville
vastaanottajille:
-

Viranomaisille näiden pyynnöstä, lain velvoittaessa tai Destian Railin oikeuksien toteuttamiseksi

-

Rekisteröidyn työnantajalle työnantajan pyynnöstä

-

Yritysjärjestelyiden yhteydessä potentiaalisille ostajille, rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen

7. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle. EU:n alueen lisäksi osaa henkilötiedoista voidaan käsitellä teknisesti EU:n ulkopuolella
toteutetussa pilvipalvelussa. Henkilötietojen tallennuspaikkana käytettävään pilveen voi myös tarpeen
mukaan olla pääsy EU:n ulkopuolelta. Destia Rail siirtää tietoja vain maihin, joissa EU:n komissio on
hyväksynyt olevan riittävä tietosuojan taso tai kun vastaanottajan kanssa on solmittu tietosuojaa
koskevat vakiosopimuslausekkeet tai kun on ryhdytty muihin asianmukaisiin toimenpiteisiin tietosuojan
tason turvaamiseksi. Tarkemmat tiedot ja jäljennöksen sovellettavista suojatoimista saa esittämällä asiaa
koskevan pyynnön osoitteeseen tietosuoja(at)destia.fi.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa
tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla. Ainoastaan yksilöidyillä
rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä
käyttöoikeudella.
9. Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Destia Rail ei käytä automaattista päätöksentekoa, mukaan lukien profilointia tämän käsittelyn
yhteydessä.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön nojalla oikeus saada tieto siitä, että hänen tietojaan
käsitellään tai ei käsitellä, pyytää pääsyä itseään koskeviin henkilötietoihin, pyytää tietojen oikaisemista
tai siltä osin kuin tietoja ei voida oikaista, saada täydennettyä tietojaan. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus
pyytää tietojensa poistamista yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten täyttyessä

taikka käsittelyn

rajoittamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittely
perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, esimerkiksi suoramarkkinointitilanteissa. Tämän jälkeen näitä
tietoja ei voida käyttää enää esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin.

14.4.2021

3 (3)

Destia Rail Oy

Siltä osin kuin tiedot on kerätty suostumuksesi perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti, sinulla
on lisäksi oikeus pyytää tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen. Siltä osin kuin tietojasi käsitellään
suostumuksesi perusteella, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus,
jolloin tietojesi käsittely siltä osin lakkaa. Huomaathan, ettei suostumuksen peruuttaminen kuitenkaan
vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit käyttää oikeuksiasi olemalla meihin vapaamuotoisesti yhteydessä osoitteessa tietosuoja(at)destia.fi.
Arvioimme edellytykset täyttää pyyntösi mahdollisimman pian ja tarvittaessa pyydämme sinulta
tarpeellisia lisätietoja. Jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä
esitetään toistuvasti, Destia Raililla on oikeus periä kohtuullinen maksu pyynnön toteuttamisesta tai
kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä. Tiedotamme sinua tästä erikseen.
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Destia Raililla, olethan yhteydessä meihin
osoitteessa tietosuoja(at)destia.fi. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle,
joka toimii Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena.

