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Koulutusrekisterin tietosuojaseloste 

Laatijan tiedot: 

Laadittu 30.8.2018, päivitetty 8.2.2021 

Rekisteritiedot: 

1 Rekisterin nimi 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:n koulutusrekisteri. 

2 Rekisterin pitäjä (nimi, osoite, puhelin) 
Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto. 
Puhelin 050 318 6078 

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö (nimi, osoite, puhelin, sposti) 
Terhi Helminen, Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Kalevantie 5, 33014 Tampereen 
yliopisto. terhi.helminen at tuni.fi, 050 3186 166 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka 
PSYKE:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus 
henkilötietojen käsittelyyn. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: Rekisterin pitäminen PSYKE:n järjestämän 
koulutuksen / menetelmäkoulutuksen henkilöistä, yhteydenpito asiakkaan kanssa koulutukseen tai 
menetelmään liittyen ja laskutus. Henkilön erillisellä suostumuksella henkilö voidaan liittää 
verkostoon (esim. sähköpostilista tai keskustelualue), joka on luotu mahdollistamaan yhteydenpito 
koulutuksen käyneiden henkilöiden välillä.  

5 Rekisterin tietosisältö 

Sähköiseen tai paperiseen rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan nimi, koulutus 
johon asiakas osallistuu, yhteystiedot, laskutusosoite, organisaatio, ammattinimike, 
erikoisruokavalio, muut asiakkaan antaman lisätiedot koulutukseen liittyen. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai muulta koulutuksen järjestämältä PSYKE:n 
koulutuspalveluita ostavalta organisaatiolta. 
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8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain koulutuksen järjestämiseen osallistuvat henkilöt sekä 
laskutusta hoitavat henkilöt Tampereen yliopistolla.  

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja sisältävää 
digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin ja palomuurein Tampereen yliopiston yleisiä 
tietosuojakäytäntöjä noudattaen.  

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen, korjaamiseen ja poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla). 
Hänellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista ( EU 2016/679:n 16. artikla). 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot 
ilman aiheetonta viivytystä (EU 2016/679:n 17. artikla).  

Kaikki pyynnöt osoitetaan PSYKE:n vastuuhenkilölle.  

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, 
jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta (EU 2016/679:n 77. artikla) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


