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BrainMind Audit -profiilirekisteri 

Yrityksemme tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä 
tavalla. Rekisteriselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla uusi versio verkossa. 

 

Rekisterinpitäjä ja omistaja: 
Yrityksen nimi: BrainID Oy 
Postiosoite: Metsäkalliontie 5, 02880 Veikkola 
Y-tunnus: 2800376-4 
Kotisivut: www.brainid.fi 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 
Nimi: Mari Aulanko 
Sähköposti: brainid@brainid.fi  

Rekisterin tiedot: 
Nimi: BrainMind Audit -profiilirekisteri  
Tietojen käsittelijä: Mari Aulanko  
Rekisterin pitämisen peruste: Asiakassuhde / Suostumus 
 

1. Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilöstä rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään vain ja ainoastaan HR (Human Resources) – 
tarkoituksiin. 
 

2. Rekisterin tietosisältö 

Keräämme henkilöstä seuraavia tietoja: Nimi, sähköpostiosoite, työnantajan tiedot (laskutusta 
varten) ja qEEG-mittauksesta muodostettu BrainMind Audit -profiili. Mahdolliset muut asiakkaan 
suostumuksella kerätyt tiedot. 
 

3. Rekisterin tietolähteet 

BM-Science toteuttaa qEEG mittauksen tavallisena EEG-mittauksena, mutta tulkinta tehdään 
uudella tavalla. BM-Science kerää mittausdatan lisäksi seuraavaa tietoa: The registration form (in 
English), The informed consent (in Finnish) and Questionnaires 1-3 (in Finnish) eli lupa mittauksen 
tekemiseen, lupa profiilin tietojen jakamiseen ja taustakysely 1-3 "Havaintoja itsestä". Lisätietoja: 
https://www.bm-science.com/index.php/privacy-policy  

Valmis BrainMind Audit -profiili toimitetaan meille pdf-muotoisena. 
 

4. Tietojen säilytys 

Säilytämme rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain 
niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 
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5. Tietojen luovutukset 

BrainID Oy ei hallinnoi BrainMind Audit -profiilien massatietokantaa, vaan ainoastaan sertifioitujen 
mentoriensa omia profiileja. Sertifioitujen mentoriemme asiakkaillensa tilaamat profiilit 
toimitetaan BM-Sciencen toimesta sertifioidulle mentoreillemme, jotka vastaavat profiilien 
asianmukaisesta käsittelystä, säilyttämisestä ja poistamisesta omien tietosuojakäytänteidensä 
mukaisesti (asia on kirjattu lisenssisopimukseen velvoituspykälin). Sertifioitujen mentoreiden 
tilaamista profiileista BrainID Oy saa käyttöönsä ainoastaan tehdyn tilauksen varauspäivämäärän, 
mentorin nimen, mentorin firman nimen ja varatut asiat laskutusta varten. 

Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille. Poikkeuksen muodostavat luovutukset viranomaisille 
perustelluissa tilanteissa. 
 

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

Tietoa käsitellään, analysoidaan ja säilytetään vain EU/ETA - alueen sisällä. 
 

7. Tietojen tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä 
allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen brainid@brainid.fi 
Pyynnön saatuaan BrainID Oy toimittaa tiedot sähköpostitse tietoja pyytäneelle kahden (2) viikon 
kuluessa. 
 

8. Oikeus tietojen korjaamiseen tai poistamiseen 

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Korjaaminen tapahtuu 
lähettämällä pyyntö rekisteristä vastaavalle henkilölle osoitteeseen brainid@brainid.fi Pyynnön 
saatuaan rekisterinpitäjä korjaa virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 
tiedon. 

Sertifioituja mentoreita koskevat tiedot poistetaan BrainID Oy:n rekistereistä niiden vanhennuttua 
tai tilanteessa, jossa havaitaan, että tiedot eivät ole paikkaansa pitäviä.  

Rekisteriin tallennetulla on oikeus allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä poistaa rekisteriin kirjatut 
tiedot. Pyynnön saatuaan BraiID Oy poistaa tiedot viimeistään neljän (4) viikon kuluessa. 
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