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Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä 

Rajoittaminen 
Sinulla on oikeus pyytää rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen (tietokenttien tai tietoryhmien tieto-
jen) käsittelyä seuraavissa tilanteissa:  

- Tiedot ovat mielestäsi virheellisiä. 

- Tietojasi käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan. 

- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietojasi alkuperäiseen tarkoitukseen, mutta sinä tarvitset niitä 

oikeusvaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen. 

- Olet vastustanut tietojesi käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopul-

lista päätöstä harkitaan vielä. 

Vastustaminen 
Sinulla on oikeus vastustaa omien henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ol-
lenkaan tietyissä erityistapauksissa:  

- Aina, kun tietojasi käytetään suoramarkkinointiin. 

Voit myös vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun: 

- Tietojasi käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, REDUlle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämiseksi tai REDUn tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi 

- Tietojasi käsitellään tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia 

varten. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi. 

Rajoitus tai vastustamispyynnön tekeminen ja toimittaminen 

1. Täytä tämän sivulla 3 olevan lomakkeen tiedot huolellisesti. 

2. Toiminta lomake (sivut 3 ja 4) lähimpään REDUn toimintayksikön opintotoimistoon. Osoitteet 

löydät sivulta 2. Varaa mukaan voimassa oleva virallinen henkilöasiakirja eli henkilötodistus tai 

passi, josta voimme tarkistaa henkilöllisyytesi. 

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tietopyynnön myös kirjepostilla tai sähköpostilla: 
 
Kirjepostilla 
Voit myös toimintaa tämän lomakkeen kirjepostilla suoraan REDUn tietosuojavastaavalle. Osoite 
löytyy sivulta 2. Liitä kirjeeseen oikeaksi todistettu kopio voimassa olevasta henkilötodistuksesta tai 
muu selvitys, josta ilmenee henkilöllisyytesi. 
 
Sähköpostilla, vain REDUn henkilökunta ja opiskelijat 
REDUn henkilökunta ja opiskelija, voivat toimittaa tietopyynnön myös sähköisesti osoitteeseen tie-
tosuoja@redu.fi käyttäen REDU/LUCn omaa sähköpostia  (ei omaa Gmail-, Hotmail yms –sähköpos-
tia). Liitä sähköpostiin tämän lomakkeen täytetty ja allekirjoitettu versio skannattuna. Muista säh-
köpostiosoitteista tulleisiin tarkastuspyyntöihin vastaamme ohjeistamalla em. käytännön.  
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Yhteystiedot 

Toimintayksikköjen opintotoimistojen katuosoitteet: 

 
Kemijärven toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Myllylammentie 23 
 
Kittilän toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Valtatie 82 

 
Rovaniemen toimintayksiköt 
 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Jokiväylä 9 
 

Lapin koulutuskeskus REDU 
Jänkätie 1 
 

Lapin koulutuskeskus REDU 
Porokatu 35 
 

Santasport Lapin Urheiluopisto 
Hiihtomajantie 2 
 
Sodankylän toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Kaarrostie 12 
 
Opintotoimistot palvelevat pääsääntöisesti lukuvuoden työpäivinä virka-aikana klo 9 
- 15. Kesä- ja loma-aikoina päivystävän opintotoimiston tiedon löydät www.redu.fi -
sivulta. 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Rekisterinpitäjä 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 
puh. vaihde 020 798 4000 
redu@redu.fi 
redu.fi 
 
Tietosuojavastaava 
Heikkilä Pertti 
Puh. 040 834 8247 
tietosuoja@redu.fi 
 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / tietosuojavastaava 
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 

http://www.redu.fi/
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1. Rekisteröidyn tiedot 

Olen: 
 opiskelija    entinen opiskelija   hakenut koulutukseen 
 REDUn henkilökuntaa   ollut aiemmin REDUn henkilökuntaa  hakenut työpaikkaa 

 

 Santasport Lapin Urheiluopiston tai Santasport Finland Oy:n asiakas 
 Lapin kesäyliopiston asiakas 
 opiskelijatöiden tai -palvelujen asiakas 
 REDUn ravintolan asiakas   muu, mikä?       

 

Nimi Syntymäaika tai opiskelijanumero 

            
 

Sähköpostiosoite (* Puhelinnumero (* 

            

*) Sähköpostiosoite tai puhelinnumero ovat pakollisia tietoja. Tarvitsemme niitä, jotta voimme tarvittaessa olla 
Sinun yhteydessä lisätietojen pyytämistä varten sekä toimittaaksemme Sinulle tiedot siitä, miten toteutustamme 
pyyntösi. 

2. Rajoitettava tai vastustettava henkilötietojen käsittely 

 Pyydän rajoittamaan henkilötietojeni käsittelyä (osittainen rajoittaminen) 
 Vastustan henkilötietojeni käsittelyä kokonaan. 

Yksilöi mitä henkilötietoja haluat rajata tai vastustaa kokonaan mahdollisimman tarkasti.  
Voimme tarvitessa pyytää sinulta tarkempia tietoja. 
 

Käsittelytoiminnon tai rekisterin nimi, jonka henkilötietojen käsittelyä haluat rajoittaa tai vastustaa 
Jos et tiedä käsittelytoiminnon tai rekisterin nimeä, kuvaa tässä esim. missä, miten ja milloin olet antanut 
meille henkilötietojasi tai miten olemme niitä käsitelleet. 

      

3 Perustelu rajoitukselle tai vastustamiselle 

Millä perusteella rajoitat tai vastustat tietojesi käsittelyä. 1. sivun luetteloissa on esitetty esimerkkejä. 
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Vastaanotto- ja käsittelymerkinnät (REDU täyttää) 

Vastaanotettu (päivämäärä tai postileiman päivämäärä) Toimitettu opintotoimistoon henkilökohtaisesti 

  Henkilöllisyys tarkastettu henkilötodistuksesta.  
 Vastaanottaja tuntee henkilön henkilökohtaisesti 

 

Toimitettu kirjepostina Toimitettu sähköpostilla 

 Saapunut kirjepostina, postileiman päivämäärä  Sähköposti vastaanotettu pvm/klo 

 

Vastaanottajan nimen selvennys Vastaanottajan allekirjoitus 

  

 

Tietosuojavastaavan käsittelymerkinnät 

Pyynnön toimittaminen käsittelyyn Päivämäärä ja käsittelystä vastaavan nimi 

 Pyyntö toimitettu edelleen ko. käsittelytoimin-
nosta vastaavalle toimenpiteitä varten. Käsittely-
toiminnosta vastaava on yhteydessä rekisteröityyn. 

 

 

Tietosuojavastaavan nimen selvennys Tietosuojavastaavan allekirjoitus 

  

Käsittelytoiminnasta vastaavan merkinnät / päätös 

Myönteinen päätös 
 Henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan pyydetyllä tavalla 
 Henkilötietojen käsittelyä lopetetaan kokonaan ja tiedot poistetaan.  

 

Kielteinen päätös ja sen perustelut 
 REDUlla on lakisääteinen velvoite käsitellä kenkilötietojasi. 
 Esitetty perustelu käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen ei ole riittävä 
 Emme enää käsittele tietojärjestelmissä rekisteröidyn henkilötietoja ja tiedot on jo aiemmin poistettu. 
 Pyynnössä ei ole riittävän tarkasti yksilöity, mitä tietoja henkilö haluaa rajoittaa tai vastustaa ja siten pyyn-
nön toteuttaminen tässä muodossa on mahdotonta tai kohtuutonta. 

 
Lisätietoja: 

 
Käsittelystä vastaavan nimen selvennys Käsittelystä vastaavan allekirjoitus 

  

 


