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Koulutuspalveluiden käyttöehdot
1.

Millaisia tietoja keräämme?

Tarjotaksemme sinulle koulutuspalveluja, meidän täytyy käsitellä sinua koskevia tietoja.
KRAO käyttää asiakastietoja seuraaviin tarkoituksiin:
• Koulutuspalvelujen järjestäminen
• Asiakassuhteen ylläpitämisen edellyttämät yhteydenotot

Antamasi tieto ja sisältö
Keräämme koulutuspalvelua ja viestintää koskevia tietoja sekä muita koulutustemme käytön
aikana antamiasi tietoja.
Muiden antamat tiedot
Jos koulutuksen tilaaja on muu kuin sinä itse, keräämme heidän antamat tiedot sinusta. Suostumuksen tietojen käytöstä ja luovuttamisesta on tällöin pyytänyt koulutuksen tilaaja.
Vastaanotamme ja käytämme vain tietoa, jota koulutuksen toteuttaminen edellyttää.
2.

Miten käytämme näitä tietoja?
Käytämme hallussamme olevia tietoja vain koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen edellyttämään
tarkoitukseen.

Tarjoamme ja parannamme tuotteitamme
Käytämme hallussamme olevia tietoja (esimerkiksi opiskelijapalaute) kehittääksemme koulutustuotteitamme, henkilöstön osaamista ja toimintatapojamme.
Käytämme tietojasi myös ylläpitääksemme kelpoisuusrekisteriä voimassa olevista pätevyyksistäsi.
Yhteydenpito kanssasi
Käytämme hallussamme olevia tietoja lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä, tiedottaaksemme tuotteistamme ja kertoaksemme sinulle käytännöistämme ja ehdoistamme. Käytämme tietojasi myös vastataksemme sinulle, kun otat meihin yhteyttä.
3.

Miten nämä tiedot jaetaan?

Tietosi jaetaan tarvittaessa koulutuksen tilaajan kanssa koulutussopimuksen ehtojen mukaisesti. Emme jaa tietojasi kolmannen osapuolen kumppaneiden tai muiden palveluntarjoajien
kanssa.
Lainvalvonta tai oikeudelliset pyynnöt
Jaamme tietoja lakia valvovien viranomaisten kanssa tai vastauksena oikeudellisiin pyyntöihin.
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4.

Mikä on laillinen perusteemme tietojen käsittelylle?
Keräämme ja käytämme hallussamme olevia tietoja
• sen mukaan kuin on tarpeen täyttääksemme viranomaisten, rautatielainsäädännön ja määräysten mukaiset vaatimukset
• noudattaen suostumustasi asiakas- ja markkinointirekisterin käytöstä, jonka voit peruuttaa
milloin tahansa omista asetuksistasi

5.

Miten voit käyttää oikeuksiasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti?
Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus nähdä, korjata ja pyytää poistamaan tietojasi.
Sinulla on myös oikeus vastustaa ja rajoittaa tietojesi käsittelyä joihinkin tarkoituksiin. Tähän sisältyy
oikeus vastustaa tietojesi käsittelyämme suoramarkkinoinnissa, jota voit käyttää painamalla tällaisissa
markkinointiviesteissä olevaa ”lopeta tilaus” -linkkiä. Lue lisää näistä oikeuksista EU:n tietosuoja-asetuksessta ja selvitä, miten voit käyttää oikeuksiasi.

6.

Tiedon säilyttäminen ja poistaminen
Säilytämme tietoja niin kauan, kunnes niitä ei enää tarvita palveluidemme (mm koulutuksen järjestäminen ja kelpoisuuksien rekisteröiminen) ylläpitämiseksi tai rautatielainsäädännön vaatimien turvallisuuskriittisten tietojen säilyttämiseksi (mm. todistukset, opetusmateriaalit). Tämä on tapauskohtainen päätös, joka riippuu muun muassa tiedon luonteesta, sen keräämis- ja käsittelysyistä sekä tapaukselle oleellisista laillisista tai toiminnallisista säilytystarpeista.

7.

Miten vastaamme oikeudellisiin pyyntöihin tai estämme vahingon
Käytämme, säilytämme ja jaamme tietojasi lainsäätäjien, lainvalvojien tai muiden kanssa
• vastauksena oikeudelliseen pyyntöön, jos meillä on hyvä syy olettaa, että laki edellyttää niin.
• kun meillä on hyvä syy uskoa, että on tarpeellista havaita, ehkäistä ja ryhtyä toimiin osana viranomais- tai muuta tutkintaa, tai estää kuolemantapauksia tai välitöntä ruumiillista vahinkoa.
Sinusta saamiamme tietoja voidaan tarkastella, käsitellä ja säilyttää pidemmän aikaa, jos niihin liittyy
oikeudellinen pyyntö tai velvoite tai jos pystymme täten muutoin estämään vahinkoja.

8.

Miten ilmoitamme sinulle tämän käytännön muutoksista?
Ilmoitamme sinulle ennen kuin teemme muutoksia tähän käytäntöön ja annamme sinulle tilaisuuden
tarkistaa päivitetty käytäntö, ennen kuin päätät palveluidemme käytön jatkamisesta.
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9.

Yhteyden ottaminen kysymysten esittämistä varten
Jos sinulla on käytäntöjämme koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Tarkastus-, korjaamis- ja unohdetuksi tulemiseen liittyvät pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti.
Rekisterinpitäjänä vastaamme tiedoistasi tietosuojaselosteiden mukaisesti.
Sinun on hyväksyttävä palvelun käyttöehdot ilmoittautuessasi koulutukseemme. Haluamme sinun
olevan tietoinen muutoksista. Tietosuojaselosteissa kerrotaan aiempaa selkeämmin mitä tietoja rekisteröimme koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Tarkoituksenamme on varmistaa, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja sekä rekisterinpitäjän velvollisuudet että rekisteröidyn oikeudet täyttyvät tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tarkista ja hyväksy tietojesi rekisteröiminen koulutus- ja kelpoisuusrekisteriimme ilmoittautumisen
yhteydessä.

