AW Academy käsittelee henkilötietojasi
Osallistujat ja verkkosivustojen kävijät
Tarkoitus
Paranna verkkosivustosi kokemusta
Seuraa sitä, miten käytät
verkkosivustona vierailijana
verkkosivustoamme, jotta voimme
kehittää ja parantaa
verkkosivustollemme ja tarjoamme
sinulle asiaan liittyvää markkinointia.

Henkilökohtaiset tiedot
•

•
•

•
•

Valintakokeet
Kun hakeudut AW Akatemiaan, sinua
pyydetään suorittamaan valintakokeet.
Testit muodostavat perustan AW
Akatemian pääsyprosessille kurssille.
Pääsyprosessi
Kursseille pääsyprosessi, joka koostuu
kokeista ja haastatteluista, suorittaa
Academic Work. Kursseille, jotka on
suunnattu sinulle yksityishenkilönä ja
jotka eivät ole yhteydessä
akateemiseen työhön,
rekrytointiprosessi suoritetaan AW
Akatemian puolesta.
Johdanto ja rekisteröinti
Tietojen keruu sinusta ennen kurssin
alkua, johon osallistut, jotta pääset
käsiksi oikeisiin materiaaleihin ja
laitteisiin.
Kurssin osat ja osallistuminen
AW Academy käsittelee koulutusta ja
tuloksia koskevia tietoja osallistuvan
kurssin puitteissa. Seuraamme
suoritustasi ja hyvinvointiasi koko
kurssin ajan.
Kurssin suorittaminen ja seuranta
Kurssin lopussa lopulliset tulokset
kootaan. Jos nykyinen tai mahdollinen
työnantaja rahoittaa kurssiasi, kurssin
tulokset voidaan jakaa sen kanssa.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Tapahtumat

Aika kun käsittelemme
tietoja

Käyttäjän luoma tiedot,
AW Academys
kuten napsautus- ja
oikeutettu etu
vierailijahistoria
Tekniset tiedot, kuten laite
ja IP-osoite
Tietoja siitä, kuinka olet
vuorovaikutuksessa
kanssamme ja kuinka
käyttää palveluitamme
Maa
Päivämäärä

Enintään 38 kuukautta

Nimi
Sähköposti
Testitulos

Sinun suostumus

Kunnes hakemusprosessi
on saatu päätökseen ja
enintään kaksi vuotta sen
jälkeen

Nimi
Sähköposti
Motivaatiokirje
Vastaukset
jäsenkysymyksiin
Haastattelut

AW Academys
oikeutettu etu

Kunnes hakemusprosessi
on saatu päätökseen ja
enintään kaksi vuotta sen
jälkeen

Sopimusten
toteuttaminen

Kurssin suorittamiseen
saakka ja enintään kaksi
vuotta sen jälkeen

Sopimusten
toteuttaminen

Kurssin suorittamiseen
saakka ja enintään kaksi
vuotta sen jälkeen

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Osoite
Lähipiirin yhteystiedot
Valintakokeiden tulokset
•

Hoidon perusta

Läsnäolo
Testien ja testien tulokset
Projektien valinta yms.
Kurssin aikana
Muistiinpanoja kanssasi
pidetyistä kokouksista

Tulokset ja
AW Academys
tutkintotodistukset
oikeutettu etu
Suorituskyky kurssin aikana
Osallistuminen kurssin
aikana
Palautteesi kurssin
laadusta
Muistiinpanoja meneillään
olevista sovituksista

Missä käytettävissä:

AW Academys

Kunnes
hakemusprosessi on
saatu päätökseen ja
enintään kaksi vuotta
sen jälkeen

Tapahtuman loppuun

Tietojen keruu sinusta aiemmin
järjestämämme tapahtumat ja sinä
päättää osallistua.
Tapahtumat
Tietojen keruu sinusta aiemmin
järjestämämme tapahtumat ja sinä
päättää osallistua.
Tapahtumat
Sekoitusten, tapahtumien jne. Kuvien
tallennus ja muu käyttö
Säännölliset arvioinnit
Säännöllinen arviointien lähettäminen
koulutuksen kehittämiseksi ja
parantamiseksi. Arvioinnit ovat
nimettömiä, mutta käsittelemme
tietoja sinusta, kun lähetämme ne.
Tiedote
Säännöllinen uutiskirjeiden
lähettäminen osallistujille, joilla on
uutisia AW Akatemian toiminnasta ja
muista asiaan liittyvistä alueista.
Alumni Network
Niille, jotka haluavat, on mahdollisuus
olla osa AW Akatemian
alumniverkostoa. Verkoston
tarkoituksena on antaa entisille
osallistujille mahdollisuus pitää
yhteyttä myös koulutuksen jälkeen ja
antaa AW Academy: lle mahdollisuus
tallentaa osallistumistietosi
todistaakseen suoritetut kurssit.

oikeutettu etu

saattamiseen saakka ja
enintään kolme
kuukautta sen jälkeen

Sinun suostumus

Tapahtuman loppuun
saattamiseen saakka ja
enintään kolme
kuukautta sen jälkeen

Kuvat

AW Academys
oikeutettu etu

Niin kauan kuin meillä on
tarkoitus käyttää kuvia tai
kunnes pyydät
lopettamaan käsittelyn

AW Academys
oikeutettu etu

Enintään 12 kuukautta

•

Nimi
Sähköposti
Kyselyn vastaus

•

Sähköposti

AW Academys
oikeutettu etu

Kunnes kurssi on
suoritettu

Nimi
Sähköposti
Puhelin
Suoritettu kurssi
Valmistuminen

AW Academys
oikeutettu etu

Ennen kuin päätät
poistua verkosta

•
•
•

Nimi
Sähköposti
Puhelin

Missä käytettävissä:
Allergiat

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Liittyy yhteyshenkilöksi
Tarkoitus
Ota yhteyttä hätätilanteessa
Tietoja sinusta kerätään AW Academy kurssien osallistujilta, jotka osoittavat
sinun olevan läheinen yhteyshenkilö
hätätilanteessa tai sairaustapauksia.

Opettaja

Henkilökohtaiset
tiedot
•
•

Nimi ja yhteystiedot
Suhde osallistujaan

Hoidon perusta

Aika kun
käsittelemme tietoja

AW Academys
oikeutettu etu

Osallistujan osallistuessa
kurssille ja enintään
kuukauden sen jälkeen

Tarkoitus
Yhteyden luominen
Etsimme uusia opettajia ulkoisilta
alustoilta ja ota yhteyttä ihmisiin, joiden
mielestä meillä on mielenkiintoinen profiili.
Rekrytointi
Tietojen keruu sinusta, kun sinut
rekrytoidaan opettajaksi AW Akatemiassa.

Henkilökohtaiset
tiedot
•
•
•

•
•
•
•

Tiedote
Säännöllinen uutiskirjeiden lähettäminen
AW Akatemian opettajille, uutiset AW
Akatemian toiminnasta ja muista aiheista.

Arviointi
Kurssin osallistujat arvioivat jatkuvasti
opettajia ja antavat palautetta
koulutuksesta.

•
•

•
•

Hoidon perusta

Aika kun
käsittelemme tietoja

Nimi ja yhteystiedot
Kokemus ja
tietoalueet
Muistiinpanot
puheluista kanssasi

AW Academys
oikeutettu etu

Ensin yhteyttä ja sitten
niin kauan kuin osoitat
kiinnostusta opettajan
rooliin kanssamme

Nimi ja yhteystiedot
Kokemus ja
tietoalueet
Sopimusten hallinta
Vertailutieto

Sopimusten
toteuttaminen

Kauden ajan olet
opettaja AW
Academyssa ja sen
jälkeen niin kauan kuin
olet jatkuvasti
kiinnostunut olemaan
opettaja Akatemiassa

Nimi
Sähköposti

AW Academys
oikeutettu etu

Kauden ajan olet
opettaja AW
Academyssa ja sen
jälkeen niin kauan kuin
olet jatkuvasti
kiinnostunut olemaan
opettaja Akatemiassa

Nimi
Palaute kurssin
osallistujilta

AW Academys
oikeutettu etu

Kauden aikana olet
opettaja AW
Academyssa ja enintään
12 kuukautta sen jälkeen

Hoidon perusta

Aika kun
käsittelemme tietoja

Nimi ja yhteystiedot
Kuva
Henkilökohtainen
Kirjallinen
kirjeenvaihto

AW Academys
oikeutettu etu

Enintään 3 vuotta

Nimi ja yhteystiedot
Henkilökohtainen
Kirjallinen
kirjeenvaihto

AW Academys
oikeutettu etu

Sopimuskauden aikana
ja enintään 3 vuotta
sopimuskauden
päättymisen jälkeen

Hoidon perusta

Aika kun
käsittelemme tietoja

Tarjoajat
Tarkoitus
Yhteys ja viestintä
Viestintä kontaktien kanssa
mahdollisilta toimittajilta ennen hankintaa
ja sen aikana.
Yhteys ja viestintä
Viestintä kontaktien kanssa
toimittajien kanssa sopimuksen
voimassaoloaikana.

Henkilökohtaiset
tiedot
•
•
•
•

•
•
•

Asiakkaat
Tarkoitus

Henkilökohtaiset
tiedot

Viestintä
Ota yhteyttä kanssasi yrityksen /
viranomaisen / organisaation
yhteyshenkilönä markkinoidaksemme ja
myydäksemme palveluitamme.

•
•
•

•

Hallitse asiakassuhdetta
Tietojen käsittely asiakkaasta
yhteyshenkilönä asiakkaan saapuessa
sopimuksista ja asiakkaan ja AW
Akatemian välisestä sopimussuhteesta.

Asiakastapahtuma
Kokoelma tiettyjä tietoja sinusta
mihin tahansa asiakastapahtumiin, joita
järjestämme ja joihin osallistut.
Postituksia
Tietojen lähettäminen sähköpostitse, jota
olet itse pyytänyt tai jonka mielestämme
voi olla sinulle merkitystä.

AW Academys
oikeutettu etu

Aikana, jolloin me pitää
jatkuvaa vuoropuhelua
kanssasi ja jopa 12
kuukautta sen jälkeen

Nimi ja yhteystiedot AW Academys
Otsikko
oikeutettu etu
Puhelujen ja
kokousten
päivämäärä
Mahdolliset kanssasi
käytyjen
keskustelujen ja
tapaamisten
muistiinpanot, jotka
sisältävät esimerkiksi
annat meille
asiakassuhteen aikana

Sopimuksen
voimassaoloaikana ja
sen jälkeen 36
kuukautta

AW Academys
oikeutettu etu

Tapahtuma on valmis ja
enintään kolme
kuukautta sen jälkeen

•

Nimi
Sähköposti
Yritykset
Otsikko

•

Allergiat

Sinun suostumus

Tapahtuma on valmis ja
enintään kolme
kuukautta sen jälkeen

Nimi ja yhteystiedot
Yritykset
Otsikko
Käyttäjän
käyttäytyminen
sivustollamme

AW Academys
oikeutettu etu

Ennen kuin tilaat
tilauksesi

•
•
•

•

Asiakastapahtuma
Kokoelma tiettyjä tietoja sinusta
mihin tahansa asiakastapahtumiin, joita
järjestämme ja joihin osallistut.

Nimi ja yhteystiedot
Otsikko
Puhelujen ja
kokousten
päivämäärä
Mahdolliset kanssasi
käytyjen
keskustelujen ja
tapaamisten
muistiinpanot, jotka
sisältävät meille
antamasi tiedot.
kaikista tarpeista
palvelumme suhteen
organisaatiossasi

•
•
•

•
•
•
•

