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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa kehitetään
simulaatiomenetelmään perustuvaa monialaista pilotointi- ja demonstraatioympäristöä
yritysten kehittämistarpeisiin. Kehittämistyötä tehdään käytännön kokeiluin, järjestämällä
simulaatiotyöpajoja eri teemoista yritysten kanssa.

Mitä tietoja keräämme?
Työpajoista tai muuhun hankkeen toimintaan osallistumisesta kerätään osallistujan nimi,
allekirjoitus ja organisaatio. Lisäksi osallistujia pyydetään antamaan valo-/videokuvauslupa,
jos tilaisuus taltioidaan ja sitä käytetään hankkeen toiminnasta viestimisessä. Osallistuja voi
antaa luvan rastimalla lomakkeen luparuutu.

Millä perusteella keräämme tietoja?
Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme
Henkilötietoja keräämme ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Kenelle tietoja siirretään?
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 luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta ulkopuolisille tahoille.

Kyseessä on Euroopan rakennerahaston rahoittama hanke, jonka kansallinen
rahoittajaviranomainen on Uudenmaan liitto. Lahden ammattikorkeakoulu on velvollinen
todentamaan rahoittajalle pyydettäessä, että on toteuttanut hankkeen rahoituspäätöksen
mukaista toimintaa. Tällöin kerätyt em. henkilötiedot voidaan näyttää
rahoittajaviranomaiselle tai hänen edustajalleen.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen
Henkilötietoja käsittelevät vain hankehenkilöstöön kuuluvat henkilöt.
Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa Lahden ammattikorkeakoulun
työtiloissa.
Digitaaliset aineistot säilytetään Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella ja
pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella
korkeakoulun tietoverkkoon.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
Hankkeen työpajoihin osallistumista koskevaa aineistoa säilytetään rakennerahastoista
osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(358/2014) 30§:n mukaisesti 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen
päättymispäivästä eli vuoden 2029 loppuun asti.

Millaista päätöksentekoa?
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi
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:
•
•
•
•
•

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterinpitäjä:

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

Yhteyshenkilön tiedot
projektipäällikkö Sari Niemi
Sähköposti: sari.niemi@lamk.fi
Puhelin: 044 7080 193
LAMK:n tietosuojavastaava
Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

