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Rekisteri sisältää henkilötietoja ja muita tietoja
Eduhousen kouluttajavälityksen asiakkaista
(asiakkaat) sekä niiden yhteyshenkilöiksi
ilmoitetuista henkilöistä. Asiakkaalla
tarkoitetaan tässä mitä tahansa oikeushenkilöä
sen yritysmuodosta riippumatta.
Yhteyshenkilöiden tietojen käsittelyn
perusteena on Eduhousen ja asiakkaan välinen
sopimus ja sen täytäntöönpanoa edellyttävät
toimet. Tietoja käsitellään myös Eduhousen
oikeutetun edun perusteella.
Yhteyshenkilön henkilötietoja käsitellään
Eduhousen ja asiakkaan välisen sopimuksen
mukaisen palvelun toteuttamiseen (kuten
kouluttajan välittämiseen) ja veloittamiseen
sekä muuhun asiakassuhteen hoitoon ja
asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan myös
käsitellä myynti-, markkinointi- ja
analysointitarkoituksiin sekä liiketoiminnan
kehittämiseen Eduhousen oikeutetun edun
perusteella sekä myös yhtiön lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Asiakkaiden yhteyshenkilöt antavat itsestään
henkilötietoja olemalla Eduhouseen yhteydessä
(esimerkiksi tarjouspyyntö). Eduhouse kerää
yhteyshenkilöistä tietoja myös julkisista
lähteistä sekä esimerkiksi julkisiin
tarjouskilpailuihin osallistuessaan.
Asiakkaiden yhteyshenkilöistä käsitellään muun
muassa seuraavia henkilötietoja: etu- ja
sukunimi, organisaatio, asema, sähköposti,
puhelinnumero, organisaation osoite sekä muut
yleiset yhteydenpitoon liittyvät ja siinä
tarvittavat tiedot
Asiakkaiden yhteyshenkilöistä 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.
Yhteyshenkilöiden 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 palvelun
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin
siirrossa noudatetaan Euroopan Union
tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevia
vaatimuksia sekä varmistetaan riittävän
tietosuojan taso mm. Privacy Shield -järjestelyn
kautta.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan tämän
pyynnöstä, jollei tiedon poistamiselle ole
lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä
johtuvaa estettä.
Yhteyshenkilön tietoja säilytetään sovellettavan
lain sallimissa ja vaatimissa rajoissa niin kauan
kuin tämän rekisterin mukaiset
käyttötarkoitukset ja osapuolten oikeudet ja
velvoitteet sitä edellyttävät. Tietoja poistetaan
Eduhousen järjestelmistä esimerkiksi silloin, kun
niitä ei enää tarvita taloushallinnon
lakisääteisten tietojen säilytysvelvoitteiden tai
Eduhousen liiketoiminnan kehittämisen
tarkoituksiin.

