
TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Laatimispäivä 

22.5.2018 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kilatia Oy 

Osoite 

Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 556 7921 
kilatia@kilatia.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi
Maria Ala-Luopa 
Osoite 

Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

040 768 2132 
maria.ala-luopa@kilatia.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Kilatia CRM -asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn
tarkoitus 

Rekisterillä ylläpidetään henkilötietoja paloturvallisuuskoulutuksiin (alkusammutuskoulutus, 
poistumisharjoitus, evakuointiharjoitus, turvallisuuskävely ja tulitöiden turvallisuuskoulutus), 
ensiapukoulutuksiin ja uhkatilannekoulutuksiin liittyen. 

Rekisteriin kerätään ne tiedot, joita Kilatia Oy tarvitsee hoitaessaan osallistujatodistusten 
myöntämistä ja siihen liittyvää asiakaspalvelua ja asiakassuhteiden hallintaa. 

Alkusammutuskoulutusten ja tulityökorttikoulutusten osalta tietoja käytetään Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämän turvallisuuskorttikoulutusrekisterin 
ylläpitämiseen. Tässä tapauksessa SPEK toimii rekisterinpitäjänä ja Kilatia Oy henkilötietojen 
käsittelijänä. 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on voitava varmistua koulutettujen henkilöiden henkilöllisyydestä 
kaikissa tilanteissa. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kurssien tiedot 
Organisaatioiden tiedot 
Rekisteröityjen tiedot (nimi, syntymäaika, kurssitiedot ja muut rekisteröityjen yksilöimistä varten 
tarpeelliset tiedot) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Paloturvallisuuskoulutuksiin, ensiapukoulutuksiin ja uhkatilannekoulutuksiin liittyvät henkilötiedot 
tallennetaan Kilatia Oy:n kouluttajan koulutuksen yhteydessä keräämistä osallistujalistoista. 
Rekisterinpitäjä tallentaa tiedot Kilatia CRM -asiakasrekisteriin ja alkusammutus- ja 
tulityökorttikoulutusten osalta myös SPEK:n ylläpitämään turvallisuuskorttirekisteriin. Kurssilainen 
hyväksyy kurssille osallistuessaan henkilötietojen käsittelyn kohdassa 4 mainituissa tilanteissa.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen. Tietoja voidaan luovuttaa myös rekisteröidyn 
työnantajalle silloin, kun se tarvitsee rekisteröityä koskevia tietoja. 

Alkusammutus- ja tulityökorttikoulutusten osalta tietoja luovutetaan SPEK:lle, joka ylläpitää rekisteriä 
alkusammutus- ja tulityöturvallisuuskoulutetuista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa 
hänestä SPEK:n turvallisuuskorttirekisteriin tallennetut tiedot myös suoraan SPEK:stä.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan unionin talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietokanta on palveluntuottajan palvelimella. Tietokannan käyttöoikeudet määrittelee tämän 
rekisterin rekisteriasioista vastaava henkilö. ATK:lla käsiteltävistä tiedoista annetaan ohjeistus 
käyttöoikeuksien mukaan. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään Kilatia 
Oy:lle puhelimitse tai sähköpostitse. Alkusammutus- ja tulityöturvallisuuskoulutuksia koskevien 
tietojen osalta henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa tietonsa myös suoraan SPEK:stä. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
Heli Hätönen  
09 476 112 
heli.hatonen@spek.fi 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö 
tehdään Kilatia Oy:lle puhelimitse tai sähköpostitse.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen 
järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa 
lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.  




