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

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 
 

Lotta Toivonen 
Lahden ammattikorkeakoulu Oy 

 
Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
Puhelin 044 708 5042 
Sähköposti lotta.toivonen@lamk.fi 

 
 

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

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään #digitie-hankkeen toiminnassa, pääsääntöisesti tapahtu-
mien ja valmennusohjelman markkinointiin liittyvässä viestinnässä. 
 
#digitie-hankkeen tavoitteena on edesauttaa maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua edis-
tämällä maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista 
sekä luomalla yrityksille edellytykset näiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Lisäksi tavoitteena 
on edistää yritysten välistä verkostoitumista sekä tunnistaa yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita 
viemään yhdessä jotakin digitaalisen markkinoinnin teemaa käytäntöön yritysryhmähank-
keena. 
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5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 
Peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus. 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 
Kerätty aineisto poistetaan viimeistään 31.12.2030. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä myös 
rekisteröidyn pyynnöstä. 
 
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, yritys/työnantaja, asema yrityksessä, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite. 

 
7. Käytettävät tietojärjestelmät 

 
Henkilötietojen rekisteröintiin käytetään lyyti.fi (Lyyti Oy) ja emaileri.fi (Emaileri Oy) palveluja, 
sekä Excel-taulukkoa, johon on pääsy hankkeessa työskentelevällä henkilöstöllä. 
 

8. Tietolähteet 
 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. 

 
9. Evästeiden käyttö 

 
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä. 
 

10. Säännönmukainen tietojen siirto tai luovuttaminen  
 
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsittelee hank-
keen henkilöstö sekä lisäksi LAMKin muu henkilöstö, jolla on pääsy hankkeen viestinnässä 
käytettäviin Lyyti ja Emaileri -ohjelmiin.  

 
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on mahdollista 
ainoastaan hanketoimijoilla ja LAMKin yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla työtehtä-
vien edellyttämässä laajuudessa. 
 

13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa. 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet  
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Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-
däntöä. 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15). 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16). 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poista-

miseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitar-
koituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia 
varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsit-
telyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18). 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20). 

 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoitettu kohdassa 3.   


