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1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Suomen Radioamatööriliitto Ry
Y-tunnus:
0202266-8
Kotipaikka:
HELSINKI
Postiosoite:
PL 44, 00441 HELSINKI
Käyntiosoite:
Kaupinmäenpolku 9, HELSINKI
Puhelin:
(09) 562 5988 (toimisto)
Telekopio:
(09) 562 3987
Sähköposti:
toimisto@sral.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Vastuuhenkilö:
Pätevyystutkijoiden esimies
Juhani Lehtosaari, OH2MD
Puhelin: 050 559 2226
Sähköposti: oh2md@sral.fi
Yhteyshenkilö:
Tiedottaja
Annika Wahlström, OH2HSJ
Puhelin: (09) 562 5988
Sähköposti: oh2hsj@sral.fi
3. Rekisterin nimi
Amateur Radio eXam – Tutkintojärjestelmän henkilörekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
/ rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä
seuraavia tarkoituksia varten:
- käyttäjäsuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
- palvelun toteuttaminen,
- käyttäjätapahtumien varmentaminen,
- radioamatöörin pätevyystutkintoihin ja
siihen valmentavaan koulutukseen liittyvä markkinointi,
- luvan- sekä kiellonvarainen suoramarkkinointi,
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- analysointi ja tilastointi sekä
- muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä
kansallisen telehallintoviranomaisen radioamatöörilupia käsittelevässä yksikössä
henkilötietolain mukaisesti.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- tutkinnon suorittaneelle myönnettävää
pätevyystodistusta koskevat tiedot, mikäli suoritetut tutkinnot siihen oikeuttavat,
- uusien luvanhakijoiden osalta tiedot
myönnettävästä radioamatööriluvasta,
jos pätevyystodistus myönnetään,
- alle 15-vuotiaiden osalta holhoojan
suostumus,

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet,

- suostumus, joka sallii lupatietojen luovuttamisen radioamatöörien kansalliselle etujärjestölle sekä

- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen
yksilöivä tunnus,

- muita tutkintojen suoritusta koskevia
tietoja, kuten maksutiedot, palautteet ja
yhteydenotot.

- ikä, sukupuoli, kansalaisuus ja asiointikieli,

Lisäksi radioamatööritutkintojen vastaanottajiksi nimettyjen pätevyystutkijoiden
osalta rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
- mahdolliset luvat ja suostumukset sekä
- mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
Lisäksi kansallisen telehallintoviranomaisen radioamatööriviestinnän tutkintovaatimuksissa kuvaamia radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja suorittavien
käyttäjien osalta rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- henkilötunnus,
- tutkintopaikka ja –päivämäärä,

- henkilötunnus sekä
- pätevyystutkijan yksilöivä tunnistenumero.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen
yhteydessä, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
sekä
- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

- suoritettua tutkintoa koskevat tiedot ja
tutkinnon vastaanottaneen pätevyystutkijan tekemät merkinnät,
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7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi
olla yhteydessä puhelimitse (09) 562
5988 tai postitse kohdassa 1. mainittuun
osoitteeseen.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
- kansalliselle telehallintoviranomaiselle
henkilötietolain mukaisesti ja suoritetun
radioamatöörin pätevyystutkinnon vaatiman lupaprosessin osalta sekä
- radioamatöörien kansalliselle etujärjestölle käyttäjän antamalla suostumuksella kattaen lupatietojen luovuttamisen.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai
luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä
koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot
tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä,
rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan
pyynnön.
Kielto-oikeus

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
Sähköisesti tallennetut tiedot
Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän
käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Suomen Radioamatööriliiton työntekijät sekä
liiton radioamatööritutkintojen vastaanottajaksi nimeämät pätevyystutkijat tai kansallisen telehallintoviranomaisen työntekijät, joilla on tehtävänsä puolesta oikeus
käsitellä käyttäjätietoja. Heitä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on
oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, sekä tehtävän edellyttämä käyttäjärooli. Järjestelmässä liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta
nimetyt henkilöt. Tietoja kerrotaan tai
luovutetaan ulkopuoliselle vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta,
kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta
pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
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