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1. Rekisterinpitäjä 

Oulun yliopisto 
PL 5000 
90014 OULUN YLIOPISTO 
Puh. 0294 480 000 

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tiina Salmijärvi 
Lääketieteen tiedekunta 
PL 5000, 90014  OULUN YLIOPISTO 
puhelinnumero: 0294 485618 
sähköposti: tiina.salmijarvi@oulu.fi 

 

 

3. Rekisterin nimi 

MEDigi-koulutusten osallistujarekisteri 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on koulutukseen osallistujien yhteystietojen ylläpito ja 
hallinta. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään koulutusten toteuttamiseen ja viestintään 
osallistujien suuntaan. Tietoja säilytetään tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.  

 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, kotiyliopisto ja sähköpostiosoite.  

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen 
”luottamuksellinen” mukaisesti. Tietoja ei yhdistetä mihinkään muihin rekistereihin.  

 
 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujan täyttämästä www-lomakkeesta 
(Webropol). 



 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja ei luovuteta tästä rekisteristä missään vaiheessa lukuunottamatta koulutuksen 
järjestämisen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä. Koulutuksen toteuttajana voi olla 
MedEdu Oy/MediOppi tai Causeway-potilassimulaatio-ohjelmistojen toimittajat ja näitä varten 
tarvittavia sähköpostiosoitteita ja nimiä voidaan siirtää tunnusten luomista varten.  
 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Webropol-järjestelmään vaatii kirjautumisen, jossa tarvitaan 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Työntekijöitä koskee salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä 
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

 

10. Tarkastus- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastaminen 
tehdään lähettämällä tietojen tarkastusta koskeva sähköposti osoitteeseen 
tiina.salmijarvi@oulu.fi. Rekisteröidyllä on mahdollisuus korjata itseään koskevat tiedot. 
Korjaaminen tehdään lähettämällä viesti osoitteeseen tiina.salmijarvi@oulu.fi 

 

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 

rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 

tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 

tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden 

kuluessa). 
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