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1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

Osoite 

Postiosoite: PL 197, 26101 RAUMA 
Katuosoite: Suojantie 2, 26100 RAUMA 

Muut yhteystiedot 

https://www.winnova.fi 

2. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja Juha Miikkulainen 

2a. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Autoala koulutuspäällikkö Kari Toivonen, etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2b. Yhteyshenkilöt 
rekisteriin 
liittyvissä asioissa 

Pori: Koulutusalavastaava Timo Korpi, p.044 455 7856 

Rauma: Koulutusalavastaava Samu Seikkula, p.044 4557951 

etunimi.sukunimi@winnova.fi 

2c. Tietosuoja-
vastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Konsta Ojanen, tietosuoja@winnova.fi 
 

3. Rekisterin nimi WinNova auto-osaston asiakasrekisteri (WinNovan Automaster) 

(Osa WinNovan laskutusjärjestelmän rekisteriä) 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
/ Rekisterin käyttö-
tarkoitus 

WinNovan auto-osaston opiskelijatyönä tehtyjen auton/koneen/laitteen korjaustöiden 
asiakasrekisteri, asiakassuhteen hoitaminen. Peruste: sopimus, asiakassuhteen 
hoitaminen (Laskutus, takuu-/reklamaatio-aika). Auton huoltohistorian 
säilyttämisessä noudatetaan Suomen lakia. 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

Auton/koneen/laitteen tiedot, asiakkaan yhteystiedot, huolto-/korjaustoimenpiteet ja 
tarvikkeet/varaosat 

6. 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteriin merkitään tietoja, jotka kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

Trafin ajoneuvorekisteri (rekisterinumeron perusteella saatavat tiedot. Trafi hallinnoi 
rekisteriä) 

Porin autoala: Osalinkki -järjestelmästä (rekisterinumeron perusteella saatavat tarvike 
ja varaosatiedot)  

Rauman autoala: KAHA- autoluettelo (rekisterinumeron perusteella saatavat tarvike 
ja varaosatiedot)  
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7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan tarvittaessa tiedonantovelvoitteiden mukaisesti (mm. 
viranomaiset, perintä) Muuten tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät 
ja suojauksen 
periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen ajanvarauskalenteri, joka sisältää auton rekisterinumeron, 
korjausajankohdan sekä yhteystiedot (nimi ja puhelinnumero). Manuaalinen aineisto 
hävitetään, kun sitä ei enää tarvita. 

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot 

WinNovan Automaster -ohjelmisto on WinNovan sisäisessä verkossa toimiva 
järjestelmä. Ohjelmiston rekisteriin pääsy/katseluoikeus on rajattu erillisillä 
käyttöoikeuksilla. Automasterin käyttöoikeuksia hallinnoidaan WinNovan sisäisesti 
(ICT). Automaster järjestelmään on käyttöoikeudet auto-osaston 
opetushenkilökunnalla sekä ICT:llä. Käyttöoikeudet omaava henkilö voi syöttää, 
muokata, katsella sekä poistaa asiakastietoja WinNovan Automaster-rekisteristä. 
Opettajan valvonnassa/ohjeistuksella opiskelijat saavat tarvittavat tiedot WinNovan 
Automasterista sekä opettajan valvonnassa/ohjeistuksella opiskelijat voivat siirtää 
tietoja WinNovan Automasteriin. 

Trafin rekisteristä WinNovan Automaster-rekisteriin voidaan siirtää 
ajoneuvorekisterin tietoja automaattisesti (Trafin hallinnoima rekisteri) 

Porin autoala: Osalinkki -järjestelmästä voidaan rekisterinumeron perusteella hakea 
automalliin soveltuvat tarvikkeet ja varaosat (huollon aikana opiskelijoiden tai 
opetushenkilöstön toimesta). Opetushenkilöstö kirjaa tarvikkeet ja varaosatiedot 
Automasteriin. 

Rauman autoala: Käytössä KAHA- autoluettelo. Autoluettelosta voidaan 
rekisterinumeron perusteella hakea automalliin soveltuvat tarvikkeet ja varaosat 
(huollon aikana opiskelijoiden tai opetushenkilöstön toimesta). Opetushenkilöstö 
kirjaa tarvikkeet ja varaosatiedot Automasteriin. 

WinNovan tietokoneet sekä palvelin, jossa Automaster-ohjelmisto sijaitsee ovat 
suojattu asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla WinNovan sisäisen tietoturvapolitiikan 
mukaisesti. WinNovan Automaster -ohjelmisto on käytössä vain WinNovan 
sisäisessä verkossa. Tiedot siirtyvät WinNovan Automaster-rekisteriin salattuna. 

WinNovan Automaster -rekisterin henkilötietoja käsitellään WinNovan 
laskutusjärjestelmän rekisterissä erillisen tietosuojaselosteen mukaisesti, Linkki.  

Auton huoltohistorian säilyttämisessä noudatetaan Suomen lakia. 

https://palvelut.winnova.fi/julkiset/asiakirjat/Tietosuojaselosteet/Tietosuojaseloste_WinNova_laskutus.pdf
https://palvelut.winnova.fi/julkiset/asiakirjat/Tietosuojaselosteet/Tietosuojaseloste_WinNova_laskutus.pdf
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10. Tarkastusoikeus Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka ilmoittaa tarkastusajan ja 
paikan. Henkilöllisyystodistuksensa esitettyään henkilö saa tutustua häntä koskeviin 
tietoihin. Hänelle ilmoitetaan samalla mistä rekisterin tiedot on saatu, mihin niitä 
käytetään ja mihin mahdollisesti luovutetaan. 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto, oikaisee tehtävänmukaiset käyttöoikeudet omaava työntekijä sen  
omasta aloitteestaan tai henkilön pyynnöstä.  

Korjausvaatimus tai tietojen poistopyyntö osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle, joka 
vie hyväksytyn vaatimuksen tietojen ylläpitäjille. Pyyntö toteutetaan niiltä osin, joita 
lakisääteiset viranomaisvelvoitteet mahdollistavat tai eivät kosketa. 

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään 
koskevia tietoja muissa, kuin tässä tietosuojaselosteessa mainituissa 
käyttötarkoituksissa.  

Rekisterin tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvia päätöksiä.  

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista 
rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle, jos 
rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).  

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojainformaatiota. 

 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
Vastustamisvaade osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. 

 


