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TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Päivitetty 11.3.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Asianajajaliitto
Y-tunnus: 0202096-1
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
Puhelin: +358 9 6866 120
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Salla Vainio
Koulutusasiantuntija
Puhelin 040 356 8755
Sähköposti: salla.vainio@asianajajaliitto.fi

3. REKISTERIN NIMI
Suomen Asianajajaliiton oppimisympäristö

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota ja kehittää jatkuvaa ja helposti saavutettavaa
koulutusta Asianajajaliiton jäsenille ja asianajotoimistojen henkilökunnalle sekä toimia alustana
lakisääteisen asianajajatutkinnon osana oleville verkko-opinnoille. Koulutustoiminnalla Asianajajaliitto
tukee asianajajien vuotuisen kouluttautumisvelvoitteen täyttymistä ja edistää asianajopalveluiden laatua.
Koulutustoiminnan osalta henkilötietojen käsittelyn perusteena on siten Asianajajaliiton oikeutettu etu.
Asianajajatutkinnon järjestäminen perustuu lakiin ja henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat liiton
lakisääteiset velvoitteet.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilön itsensä antamia tietoja ovat esimerkiksi:
- Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Yritystiedot, tilaustiedot, yhteydenotot, palautteet ja peruutustiedot
- Koulutuksiin liittyvät tiedot, kuten osallistumistiedot ja oppimisalustalle tallennetut tiedot
- Asianajajatutkintoon liittyvät tiedot, kuten osallistumistiedot, oppimisympäristöön tallennetut
tiedot, suorituksen arviointia varten tarvittavat tiedot ja palautteet
Palveluiden käytöstä kertyneitä tietoja ovat esimerkiksi:
- Oppimisympäristön edellyttämät rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
- Oppimisympäristöön palautetut tehtävät ja viestintä järjestelmässä
- Kouluttajien tekemät opetusvideot ja muu opetusmateriaali

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Oppimisympäristöön tallennetaan sekä käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja että palveluiden
käytöstä ja tehtävien tarkastamisesta ja laatimisesta kertyneitä henkilötietoja.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
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Suomen Asianajajaliiton työntekijöiden lisäksi henkilötietoja käsittelevät Asianajajaliiton valtuuttamat
kouluttajat, sikäli kuin heidän toimenkuvansa sitä edellyttää.
Henkilötietoja voidaan siirtää myös ulkopuoliselle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin on koulutuksen
teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli yhteistyökumppanimme
on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle ja toimeksiannon hoitaminen edellyttää henkilötietojen
siirtoa, Asianajajaliitto huolehtii asianmukaisista suojatoimista sovellettavan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

9. TIETOJEN SÄILYTYS
Koulutuksiin osallistuneiden henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tietojen
käyttötarkoituksen kannalta. Pääsääntöinen koulutukseen liittyvien henkilötietojen säilytysaika on
enintään kuusi vuotta. Tutkintoon osallistuneiden suorittamat tehtävät ja niihin liittyvä materiaali
säilytetään pääasiassa kaksi vuotta, ellei muualla ole toisin säädetty.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Laitteistot sijaitsevat
valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin asiaton pääsy on estetty. Rekisterin tietoturvallisuus sekä
henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu teknisin ja hallinnollisin
järjestelyin. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuva sitä edellyttää.

11. YKSILÖN OIKEUDET
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa Suomen Asianajajaliiton oppimisympäristöön
hänestä talletetut tiedot sekä pyytää mahdollisen virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai
täydentämistä. Tietyin edellytyksin rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
sekä pyytää käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista. Asianajajaliitto ei kuitenkaan voi
poistaa tietoja, joiden käsittely perustuu lakiin tai jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
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