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SELOSTE  10.1.2020 

Päivitetty 12.4.2021 

Seloste LearnIT-koulutuksen henkilötietojen käsittelystä 

Tässä dokumentissa kuvataan, mitä tietoja rekisterinpitäjänä toimiva TE-toimisto ja TE-

asiakaspalvelukeskus keräävät LearnIT-koulutukseen (Rekrykoulutus, Täsmäkoulutus, F.E.C.-koulutus tai 

muu työvoimakoulutus) hakijoista ja miten BearIT Oy käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjän 

toimeksiannosta. 

Rekisterinpitäjä 

TE-toimisto. Katso asuinalueesi paikallisen TE-toimiston yhteystiedot.  

TE-asiakaspalvelukeskus, Etelä-Savon ELY-keskus. Postiosoite: PL 164, 50101 Mikkeli.  Käyntiosoite: 

Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli. Yhteyshenkilö: Stefan Strandberg, puh. 0295 024 000, kirjaamo.etela-

savo@ely-keskus.fi 

Tietosuojavastaava 

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen tietosuojavastaava, tietosuoja.keha@ely-keskus.fi  

Rekisterin nimi 

LearnIT-koulutuksen henkilörekisteri 

Henkilötietojen käsittely TE-toimiston tuottamissa työvoimapalveluissa 

Lue lisää Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely TE-toimiston tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa 

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: hakijan etu- ja sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinkunta 

sekä koulutus, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemus, taidot, osaaminen, erityisosaaminen, ammatilliset 

kiinnostuksen kohteet ja harrastuneisuus sekä muut hakijan antamat ja tarpeellisiksi katsomat tiedot. Tiedot 

ovat hakijan itsensä antamia. 

Tietoja säilytetään toimeksi antaneen ELY-keskuksen ja BearIT Oy:n välisen sopimuksen voimassaolon ajan. 

Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa BearIT poistaa henkilötiedot omilta taltioiltaan. Tietoja ei poisteta, 

jos lainsäädännössä tai viranomaisen määräyksellä edellytetään, että BearIT Oy säilyttää henkilötiedot. 

BearIT Oy käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta 

BearIT Oy käsittelee LearnIT-koulutukseen hakijoiden henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden ja 

toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Toisin sanoen BearIT Oy toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja BearIT Oy:n väliseen toimeksiantosopimukseen. 

Toimeksiantaja on velvoittanut BearIT Oy:tä toimimaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen 

vaatimusten mukaisesti. Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelevällä henkilökunnalla on 

vaitiolovelvollisuus. 

Käsitellessään LearnIT-koulutukseen hakijoiden henkilötietoja BearIT Oy voi siirtää henkilötietoja 

yhteistyökumppaneille (esim. Amazon Web Services - teknologiapalvelujen tarjoajalle) osapuolten välisen 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/yhteystiedot/paikalliset/index.html
https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-palvelut/asiakastiedot/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely-te-toimiston-tuottamissa-tyovoima-ja-yrityspalveluissa
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yhteistyösopimuksen perusteella. Tietoja ei kuitenkaan siirretä EU:n ulkopuolelle eikä BearIT Oy:llä tai sen 

yhteistyökumppaneilla ole oikeutta käsitellä hakijoiden henkilötietoja omaan lukuunsa, omissa 

henkilörekistereissään. 

Anonymisoituja tietoja käytetään tietojärjestelmän ja palvelujen kehittämiseksi. Kehitystyötä tekee BearIT 

Oy:n henkilöstö, jolla on sopimusperusteisesti salassapitovelvollisuus. 

Tietojen suojauksen periaatteet 

BearIT Oy on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa käyttäjien yksityisyyteen ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja 

tietojenkäsittelytavan mukaisesti. 

BearIT Oy noudattaa LearnIT-koulutukseen hakijoiden henkilöiden tietojen käsittelyssä huolellisuutta ja 

tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan huolehtien laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta 

tietoturvasta asiaankuuluvasti. Digitaalisesti käsiteltävät käyttäjien tiedot on suojattu käyttäen tietoturvan 

toimialalla yleisesti hyväksyttäviä teknisiä keinoja, kuten palomuureja, salausmenetelmiä ja käyttöoikeuksien 

hallintaa. Ainoastaan yksilöidyillä BearIT Oy:n työntekijöillä on pääsy tietoihin BearIT Oy:n myöntämällä 

käyttöoikeudella. Henkilötietoja sisältävää aineistoa käsittelevät vain ne henkilöt, joiden vastuualueeseen 

niiden käsittely kuuluu. 

Lisätietoa 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä: BearIT Oy, info@bearit.fi 
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