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Rekisteri pitää sisällään Eduhousen avoimia seminaareja (luokka- ja
onlinekoulutuksia) pitävät kouluttajat. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena on ensisijaisesti Eduhousen ja rekisteröidyn (kouluttajan)
välinen sopimus. Lisäksi henkilötietoja käsitellään Eduhousen
oikeutetun edun ja tietyissä tapauksissa kouluttajan suostumuksen
perusteella sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa
Eduhousen ja kouluttajan välisen sopimuksen tai Eduhousen
lakisääteisten velvoitteiden perusteella:
• Palkkion tai laskun maksaminen ja muu sopimuksen
täytäntöönpano
• Koulutusten tai muiden kouluttajan kanssa sovittujen
palvelujen tai tuotteiden suunnittelu, toteutus ja
markkinointi sekä niiden saatavilla pitäminen ja markkinointi
Eduhousen sähköisissä palveluissa
• Yhteistyöhön liittyvä viestintä
• Mikäli kouluttaja halutessaan rekisteröityy Eduhousen
sähköisen palvelun käyttäjäksi, tämän tietoja käsitellään
tältä osin samoihin käyttötarkoituksiin kuin Eduhousen
asiakkaiden tietoja. Ks. lisää asiakasrekisteri.
Lisäksi Eduhouse käsittelee kouluttajan henkilötietoa seuraaviin
tarkoituksiin oikeutetun edun perusteella:
• Kouluttajatietojen säilytys tulevia koulutuksia ja niiden
tarjoamista varten (kouluttajapankki)
• Eduhousen palvelujen tai tuotteiden, ml. koulutukset,
myynti ja markkinointi, sekä niiden saatavilla pitäminen
Eduhousen sähköisissä palveluissa
• Kouluttajakohtaisten asiakaspalautetietojen kerääminen,
ryhmittely, analysointi ja seuranta
• Muu kouluttajan suoriutumisen seuranta, ryhmittely ja
analysointi sekä asian käsittely kouluttajan kanssa
• Eduhousen liiketoiminnan, sen palvelu- ja tuotevalikoiman
sekä sen käyttämien tai tarjoamien palvelujen, järjestelmien,
työkalujen ja prosessien suunnitteleminen, kehittäminen ja
testaaminen
• Väärinkäytösten estäminen sekä käytönvalvonta
• Mahdollisiin kanteisiin ja vaatimuksiin vastaaminen
Lisäksi kouluttajan suostumuksen perusteella Eduhouse voi luoda
yhtiön sähköiseen palveluun julkisen kouluttajasivun, josta ilmenee
muun muassa kouluttajan nimi, asema, oppiarvo, koulutukset, kuva,
videokuva sekä osaamista ja kokemusta koskevat tiivistelmätiedot.
Tällöin talletetaan ei-julkisina tietoina myös kouluttajan yhteystiedot,
organisaatio, asema, käyttäjärooli sekä käyttäjätunnus ja salatussa
muodossa oleva salasana.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin sisältämät henkilötiedot kerätään joko kouluttajalta
itseltään, Eduhousen asiakkailta tai yhtiön sähköisen palvelun käytön
perusteella. Myös Eduhouse itse kerää tietoja kouluttajasta.

Kouluttaja antaa itsestään muun muassa seuraavankaltaisia,
pääasiallisesti sopimuksen tekemisen kannalta pakollisia tietoja:
Etu- ja sukunimi, organisaatio ja asema, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, oppiarvo
Osaamista ja kokemusta koskevat tiivistelmätiedot
Muu kouluttajan itse antama vapaaehtoinen tieto
Lisäksi mikäli kouluttaja rekisteröityy Eduhousen sähköisen palvelun
käyttäjäksi, tämän henkilötietoja käsitellään tältä osin samoin kuin
Eduhousen asiakkaiden tietoja. Ks. lisää asiakasrekisteri. Eduhousen
sähköiseen palveluun voidaan myös luoda kouluttajan
suostumuksella kouluttajasivu, jolloin kouluttajasta talletetaan mm.
kouluttajan nimi- ja yhteystiedot, organisaatio, asema, oppiarvo,
koulutukset, kuva, videokuva, osaamista- ja kokemusta koskevat
tiivistelmätiedot, käyttäjärooli sekä käyttäjätunnus ja salatussa
muodossa oleva salasana.
Jos kouluttaja veloittaa Eduhousea verokortilla, hän saattaa antaa
itsestään myös muun muassa seuraavankaltaisia tietoja palkkion
maksua varten:
Nimi, kotiosoite, henkilökohtainen sähköpostiosoite,
henkilötunnus, verotuskunta, palkkatiedot, veroprosentit
Tilinumero ja muut pankkitiedot
Lisäksi Eduhouse kerää kouluttajasta muun muassa seuraavia tietoja:
Kouluttajan pitämien koulutusten perustiedot ja -materiaalit
sekä koulutushistoria
Kouluttajan palkkiotiedot
Videokuva ja videon pikkukuvat (”thumbnail”)
Kouluttajan itse antama kasvokuva
Asiakaspalautetiedot kouluttajasta
Muu yhteistyötä koskeva palaute
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kouluttajasta tallennettuja tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta
ulkopuolisille. Mikäli tietoja luovutetaan, tietojen luovutus tapahtuu
vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat edellä määriteltyjä
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ja joissa tietojen
käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton näiden kanssa.
Kouluttajan tietoja voidaan siirtää alihankkijoille ja muille Eduhousen
yhteistyökumppaneille. Nämä käsittelevät tietoja vain osapuolten
välisen sopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.
Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kokonaan tai osittain
kolmannelle osapuolelle esimerkiksi Eduhousea koskevan
yritysjärjestelyn yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan siirtää Eduhousen
kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille perusteltuja tarkoituksia
varten.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille kolmansille
osapuolille Eduhousen lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin, mikäli siirto on
Eduhousen palvelujen teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tällöin siirrossa noudatetaan yleisen tietosuoja-asetuksen
tiedonsiirtoja koskevia vaatimuksia sekä varmistetaan riittävän
tietosuojan taso mm. Privacy Shield -järjestelyn kautta, käyttämällä
EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita tai muilla yleisessä
tietosuoja-asetuksessa kuvatuilla siirtoperusteilla.
Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Kouluttajan tietoja säilytetään Eduhousen ja kouluttajan välisen
toimeksiantosuhteen ajan.
Toimeksiantosuhteen jälkeen tietoja säilytetään sovellettavan lain
sallimissa ja vaatimissa rajoissa niin kauan kuin tämän rekisterin
mukaiset käyttötarkoitukset ja osapuolten oikeudet ja velvoitteet sitä
edellyttävät. Tietoja säilytetään esimerkiksi tulevia koulutuksia ja
niiden tarjoamista varten ja niitä poistetaan Eduhousen järjestelmistä
esimerkiksi silloin, kun niitä ei enää tarvita lakisääteisten tietojen
säilytysvelvoitteiden tai Eduhousen liiketoiminnan ja sen
kehittämisen tarkoituksiin.

