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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja
Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella
toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä ja saavutettavia
luontomatkailupalveluitaan.
Hankkeen eri toimenpiteitä, kuten erilaisia tilaisuuksia, työpajoja ja kartoituksia sekä tiedottamista ja
viestintää on kohdistettu hankkeen kohderyhmän henkilöille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa
hankkeen toimijoille tai jotka ovat jo olemassa Suomen Paralympiakomitea ry:n ja Metsähallituksen
rekisterissä tai ovat julkista tietoa. Hankkeen osapuolina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Suomen
Paralympiakomitea ry ja Metsähallitus, Luontopalvelut.
Mitä tietoja keräämme?
Keräämme ja tallennamme hankkeen kohderyhmän henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen
tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Millä perusteella keräämme tietoja?
Hankkeen tilaisuuksiin ja työpajoihin osallistuvien henkilöiden osalta henkilötietojen
keräämisperuste on pääsääntöisesti henkilön suostumus.
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten
yleisiltä www-sivustoilta.
Kenelle tietoja siirretään?
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraavalle ulkopuoliselle henkilötietojen käsittelijälle:
• Osallistujadatan hallintapalvelu Lyyti, jonka kautta hallitaan tilaisuuksien ja työpajojen
ilmoittautumisia. Lyyti on käytössä LAB-ammattikorkeakoulussa. LAB ja palveluntarjoaja ovat
solmineet sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä.

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta
hankkeen ulkopuolisille tahoille.
Minne tietoja siirretään?
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen
Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella ja pääsy
tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella korkeakoulun
tietoverkkoon.
Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
Kerättyä aineistoa säilytetään projektin ajan 1.9.2018 – 31.12.2020.
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:
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.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.
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Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet
Luonto kaikille -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitea ry:n ja
Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteishanke. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
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