Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.05.2018

Nimi

Alfa Mira Oy/ Rosen Method School Finland
Osoite

Marunakuja 4 B 43 00840 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 044 020 4414

leena.saxberg@gmail.com

Nimi

2
Yhteyshenki- Leena Saxberg
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Marunakuja 4 B 43 00840 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 044 020 4414
3
Rekisterin
nimi

leena.saxberg@gmail.com

Rosen Method School Finland opiskelijarekisteri

4
Kursseille tulevien yhteystiedot. Asioitten hoitamiseen koulun ja opiskelijan välillä. Koulun
Henkilötietojen käsittelyn kurssien ja toiminnan tiedottamiseen, markkinointiin. Kurssin opettajalle/opettajille
tarkoitus
kurssille tulevien opiskelijoitten yhteystiedot . Kurssipaikan pitäjille osallistujalistat.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rosen-metodi kursseille tulevien yhteystiedot. Rosen-terapeutiksi valmistuneitten nimet ja
yhteystiedot, sekä Rosen harjoitusjaksolaisten yhteystiedot.
Nimi, osoite, syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Tietosisältöa kerätään rajoitetummin, jos esim kysytään koulutusohjelmaa, ilmoittaudutaan
kurssille, varataan hoitoaikaa, pyydetään infoa tulevista tapahtumista tai erilaisten
yhteydenpyyntöjen vuoksi tai halutaan osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, joita koulu
järjestää.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Opiskelijoitten itse täyttämät kaavakkeet kursseille tullessaan. Terapeuttien valmistuessa
heiltä pyydettävät yhteystiedot, jotka lähetetään Rosen Instituutille todistusta haettaessa.
Rosen Instituutti on kaikkien eri maitten kansainvälinen pääorganisaattori, joka valmistaa
kaikki Rosen-terapeutit ja pitää kaikista valmistuneista omaa rekisteriään.
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7
Kurssilista opiskelijoista yhteystietoineen annetaan kurssin opettajalle tai opettajille.
Tietojen
säännönmu- Yhteystiedot kurssilaisista annetaan myös kurssipaikan hoitajalle luottamuksellisesti.
kaiset luovu- Kurssien alussa opiskelija täyttää lomakkeen jossa kysytään myös opiskelijan
tukset

terveydentilaa. Tieto jää ainoastaan koululle ja kurssin opettajalle. Lomakkeessa sanotaan
että tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja yhteystiedot lisätään koulun
opiskelijarekisteriin.
Rosen Institutille yhteystiedot opiskelijan valmistuessa Rosen-terapeutiksi.

8
Tietojen siir- Rosen terapeutiksi valmistuvan tiedot lähetetään Rosen Instituutille opiskelijan
to EU:n tai
suostumuksella ja hänen antamillaan tiedoilla. Rosen Instituuttia hoitaa n. 3:n vuoden
ETA:n ulkovälein valittu kansainvälinen hallitus. Rosen Instituutti on kansainvälinen elin ja tällä
puolelle

hetkellä Instituutin sihteerinä toimii Claire Palo Kanadasta.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa koulun toimistossa.
Tietoja säilytetään vähintään 7-10 vuotta. Opiskelija tai valmis terapeutti voi halutessaan
koska vaan ottaa yhteyttä koululle sähköpostitse: leena.saxberg@gmail.com ja pyytää
poistamaan tietonsa jo aikaisemminkin.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot taltioidaan koulun pitäjän netti kansioon, johon on pääsy vain koulun pitäjällä eli
Leena Saxbergilla.

Tulosta

