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1. Rekisterinpitäjä 
Nimi 

PäteWin Oy 

Osoite 

Satamakatu 19C, 26100 RAUMA 

Muut yhteystiedot 

https://www.winnova.fi/patewin 

2. Rekisterinpitäjän 

vastuuhenkilö 
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Schultz 

2a. Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tekninen vastuuhenkilö Timo Reunamo, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin liittyvissä 

asioissa 

Tekninen vastuuhenkilö Timo Reunamo, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2c. 

Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

 

tietosuoja@winnova.fi 

 

3. Rekisterin nimi PäteWin Oy pätevöintien valvojien rekisteri 

4. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus / 

Rekisterin käyttö-
tarkoitus 

PäteWin Oy pätevöintien valvojien yhteystietorekisteri PäteWin Oy:n toiminnan käyttöön. 

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään palvelun tuottamiseksi, jos henkilö on suostunut 

PäteWin Oy:n valvojaksi 

5. Rekisterin 

tietosisältö 

- Nimi/organisaatio  

- Työpaikan osoite ja muut tarvittavat yhteystiedot 

- Työnantaja 
- Asema organisaatiossa 

- Oppiarvo 

- Kokemus alalta 

- Koulutus 
- Sopimus pätewöintilaitoksen sääntöjen noudattamisesta (sis. tunnistetiedot: henkilötunnus, 

nimi, allekirjoitus) 

 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään 

7. Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Ei säännönmukaista luovutusta  
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8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 

ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen 

periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Sopimus pätewöintilaitoksen sääntöjen noudattamisesta skannataan ja arkistoidaan vain 

sähköisesti WinNovan verkkolevyasemalle. manuaalinen aineisto poistetaan tämän jälkeen. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

PäteWin Oy pätevöintien valvojien yhteystietorekisteri PäteWin Oy:n toiminnan käyttöön. 

Rekisteriä kerätään ja käsitellään palvelun tuottamiseksi, jos henkilö on suostunut PäteWin 

Oy:n valvojaksi. 

Rekisteri sijaitsee WinNovan suojatulla verkkolevyasemalla. Pääsy verkkolevyasemalle vain 

PäteWin Oy:n henkilökunnalla. Verkkolevyaseman tietoturvasta sekä käyttöoikeuksista  

vastaa WinNovan ICT. 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietojen arkistointia. Tietojen 
poistosta vastaa rekisterin vastuuhenkilö. 

10. Tarkastusoikeus Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto, oikaisee tehtävänmukaiset käyttöoikeudet omaava työntekijä sen omasta 

aloitteestaan tai henkilön pyynnöstä. 

12. Muut 

henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 

tietoja muissa, kuin tässä tietosuojaselosteessa mainituissa käyttötarkoituksissa.  

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvia päätöksiä. 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, 

henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen 

liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016). 

 


