KONEEN TEOLLISUUSOPPILAITOKSEN OPPILASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA
TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste sisältää kokonaisvaltaisesti tietoa siitä, miten Teollisuusoppilaitos käsittelee
oppilaiden henkilötietoja oppilashaun, opiskelun ja siihen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Siltä osin,
kuin oppilaan henkilötietoja käsitellään työsuhteeseen liittyen, noudatetaan KONE Oyj:n työntekijätietoja
koskevaa tietosuojaselostetta.
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
KONE Hissit Oy / Teollisuusoppilaitos
Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää
Puhelin: 040 5127971
Yhteyshenkilö: Seppo Mattlar
Henkilötietoja koskevat tiedustelut: seppo.mattlar@kone.com
2. Rekisterin nimi
KONEen Teollisuusoppilaitoksen oppilasrekisteri
3. Teollisuusoppilaitoksen käsittelemät henkilötiedot
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja oppilashaussa sekä opiskelun aikana Teollisuusoppilaitoksen
järjestelmissä ja rekistereissä.



opiskelijan perustiedot (esim. nimi, henkilötunnus, sukupuoli, sähköposti, kotiosoite, äidinkieli,
kansalaisuus)
valokuva

Koulutus- tai tutkintosopimusta koskevat tiedot koulutuksen tai tutkinnon suorittamisen niin
edellyttäessä:










Opiskelijan aikaisempaa koulutusta ja koulumenestystä koskevat tiedot
Koulutukseen hakemista, hyväksymistä ja opiskelijaksi ottamista koskevat tiedot
Haastatteluissa ja muissa yhteydenotoissa kertyvä aineisto
Oppilaitoksessa opiskeluun, opintojen etenemiseen ja suoritteisiin liittyvät tiedot opiskelusta
kertyvä data ja tuotokset
Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ja tutkintosopimukseen
kirjattavat tiedot (kuten koulutus ja suoritetut tutkinnot, nykyinen työsuhde, aiempi
työkokemus, muu osaaminen, syy tutkintoon hakeutumiselle, tutkinto/koulutus johon
hakeutuu, koulutusmuoto, tutkinnon osat ja arviointi, sopimuksen laajuus,
henkilön/työpaikkaohjaajan tekemä kartoitus )
Työterveyteen liittyvät tiedot työterveyshuollolle
Työturvallisuuteen liittyvät tiedot
Tapahtumien ilmoittautumistietojen yhteydessä mm. ruokavaliotiedot

Tätä tietoa kutsutaan jäljempänä “henkilötiedoksi” ja niitä työntekijöitä joita henkilötieto koskee
“rekisteröidyiksi”.
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4. Käsittelyn laillinen peruste
Teollisuusoppilaitoksen on perusteltua käsitellä oppilaiden henkilötietoja valinnan suorittamiseksi,
opetuksen järjestämiseksi sekä henkilöstön henkilötietoja henkilöstöhallinnon hoitamiseksi.
5. Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot saadaan pääasiassa oppilailta itseltään, kun oppilas hakee ja aloittaa opiskelun
Teollisuusoppilaitoksessa. Osa rekisteriin talletetuista tiedoista on koottu opiskelijan kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella tai opiskelijan itsensä keskusteluissa ja haastatteluissa ilmoittamat tiedot (esim.
tiedot aiemmasta koulutus- ja työhistoriasta, opiskelijan opiskelutavoitteet (HOKS)). Lisäksi opettajat ja
ohjaajat tallentavat arviointitiedot järjestelmään.
Osa tiedoista kertyy myöhemmin oppilas- ja työsuhteen aikana opiskelun, työharjoitteluiden ja
tietojärjestelmien käytön yhteydessä.
6. Henkilötietojen siirrot
Teollisuusoppilaitos ei lähtökohtaisesti siirrä tietoja KONE Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden tai sidosyritysten
ulkopuolelle. Luovutamme tietoja viranomaisille, Tilastokeskukselle ja pätevyyksien myöntäjätahoille
lakien edellyttämissä määrin.
7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen yllä mainituissa tarkoituksissa, tai paikallisen
lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai tehdään nimettömiksi.
8. Tietoturva
KONEen globaali Tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvatoimet, joita sovelletaan kaikkiin KONEen
omistamiin tai hallinnoimiin tietovarantoihin ja niihin liittyviin prosesseihin, koskien myös
Teollisuusoppilaitosta. Tietoturvapolitiikka vaatii myös, että ulkoiset tahot, kuten toimittajat,
yhteistyökumppanit ja palveluntarjoajat sitoutetaan KONEen tietoturvavaatimuksiin, sikäli kuin ne
soveltuvat kyseisessä tapauksessa, auditointivaatimuksiin ja muihin kulloinkin tarpeellisiin prosesseihin.
9. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyt voivat milloin tahansa pyytää Teollisuusoppilaitokselta pääsyä henkilötietoihinsa.
Teollisuusoppilaitos korjaa tai poistaa rekisteröidyn pyynnöstä mahdolliset puutteelliset, virheelliset tai
vanhentuneet henkilötiedot.
Tietyissä olosuhteissa rekisteröidyt voivat myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä
pyytää tietojen siirtämistä. Jos rekisteröidyillä on Teollisuusoppilaitoksen käsittelytoimiin liittyviä
huolenaiheita tai huomautuksia, heillä on myös oikeus tehdä valitus asianmukaiselle
valvontaviranomaiselle.
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta voi tiedustella ottamalla yhteyttä osoitteeseen:
personaldatarequest@kone.com.
Teollisuusoppilaitos voi evätä pyynnön tai periä pyynnön täyttämisestä kohtuullisen maksun, jos pyyntö
on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton taikka Teollisuusoppilaitoksella on pyynnön epäämiseen muu
oikeutettu peruste.
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