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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään #DigiLAHTI-hankkeen toiminnassa, pääsääntöisesti
tapahtumien organisoinnissa ja hanketta koskevassa viestinnässä.
#DigiLAHTI on ajanjaksolla 1.9.2017–31.12.2019 toteutettava Euroopan aluekehitysrahaston
ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama hanke, jota Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK),
Lappeenrannan teknillinen yliopiston (LUT) sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
(hanketoimijat) toteuttavat tiiviissä yhteistyössä. LAMKin yhtenä keskeisenä tavoitteena on
löytää keinoja alueen digitaalisten osaajien sekä yritysten digitaalisuuteen liittyvien tarpeiden
kohtaantoon. Hankkeen päätavoite on auttaa alueen yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja
luomaan uutta liiketoimintaa digitaalisuutta hyödyntäen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä työnantajan nimi ja osoite.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.
Tietojen siirto tai luovuttaminen
#DigiLAHTI-hankkeessa kerättyihin henkilötietoihin on pääsy ensisijaisesti vain
hanketoimijoilla. Tiedot voidaan luovuttaa LAMKin yhteiseen yritysten yhteyshenkilöiden
tiedoista koostuvaan tietokantaan, jolloin niihin on pääsy myös LAMKin yritysyhteistyössä
toimivalla henkilökunnalla. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ilman rekisteröidyn
suostumusta ulkopuolisille tahoille.
LAMKin käyttämä tapahtumanhallintaohjelmisto Lyytin palveluntuottaja Lyyti Oy toimii
tapahtumailmoittautumisten yhteydessä henkilötietojen ulkoisena käsittelijänä. Lisätietoja
Lyyti-palvelusta Lyyti Oy:n www-sivuilta: https://www.lyyti.com/fi.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on mahdollista
ainoastaan hanketoimijoilla ja LAMKin yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla
työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Säilytysajat
Kerättyä aineistoa säilytetään vuoden 2029 loppuun asti.
Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely
perustuu suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietolainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 2630644-6
Osoite: Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin: 03 828 18 (vaihde)
Sähköposti: servicedesk@lamk.fi

Yhteyshenkilön tiedot
Nimi: Lehtori Sariseelia Sore
Puhelinnumero: 044 7080 174
Sähköposti: sariseelia.sore@lamk.fi

LAMKin tietosuojavastaava
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: servicedesk@lamk.fi

