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  TIETOSUOJAILMOITUS 
   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
  artiklat 13 ja 14 
 
  Laatimispäivämäärä: 2.3.2020
   
 

1. Rekisterinpitäjä 

 
 LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
 
 Y-tunnus 2630644-6 
 
 Lahden kampus: 
 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
 Niemenkatu 73, 15140 Lahti 
 Puhelin: 03 828 18 
 
 Lappeenrannan kampus: 
 Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 
 Puhelin: 029 446 5000 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 
 
 Ria Gynther 
 LAB-ammattikorkeakoulu 
 
 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
 Puhelin: 044 708 1335 
 Sähköposti: ria.gynther@lab.fi 
 

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

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietoja käsitellään liittyen IoT-osaamisloikka hankkeen osallistujayritysten ja 
muiden osallistujien yhteystietojen ylläpitoon. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mi-
käli kyseinen yritys tai henkilö ei halua osallistua hankkeeseen. Henkilötietoja käyte-
tään hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toimenpiteinä ovat: IoT-työpajojen to-
teutus eri toimialoille, IoT-webinaarisarjan toteutus, työelämän IoT-osaamispilottien to-
teutus ja IoT-virtuaalikoulutuksen toteutus. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
 Peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus. 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
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Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan IoT-osaamisloikka hankkeen käytössä ole-
vaan excel-tiedostoon seuraavat tietotyypit: yrityksen nimi, yrityksen osoite, henkilön 
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilannetieto (mihin toimenpiteeseen osallistuu). 
 
ESR:n henkilörekisteriin kerätään henkilön nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, säh-
köpostiosoite, puhelinnumero, työllisyystilanne, koulutusaste ja muita taustatietoja. Lo-
petuslomakkeessa kysytään lisäksi erityistavoitteita. 
 
Säilytysaika LAB-ammattikorkeakouluun kerättävistä tiedoista on hankkeen käynnissä-
oloaika eli henkilötiedot poistetaan viimeistään 30.9.2021. ESR-lomakkeita säilytetään 
ESR-määräysten vaatima aika. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä myös, mikäli kysei-
nen yritys/henkilö ei halua osallistua hankkeeseen. 

 
7. Käytettävät tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Excel-tiedostoon kerättäviä 
yritysten tietoja saadaan lisäksi yleisistä tietolähteistä. 

 
8. Evästeiden käyttö 

 
 Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä. 
 

9. Säännönmukainen tietojen siirto ja luovuttaminen 
 

LAB-ammattikorkeakouluun kerättäviä henkilö- ja yritystietoja ei siirretä tai luovuteta 
IoT-osaamisloikka hankkeen ulkopuolelle. ESR:n henkilörekisteriin kerättäviä ja am-
mattikorkeakouluun kerättäviä tietoja käsittelee vain hankkeen projektipäällikkö ja 
hankkeen henkilöstö. 

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

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

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

Henkilötietoja käsittelee vain projektipäällikkö ja hankkeen henkilöstö manuaalisesti. 
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan projektin henkilös-
töllä on pääsy tietoihin. 

 
12. Automatisoitu päätöksenteko 

 
 Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä. 
 

13. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsit-
tely perustuu suostumukseen. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekiste-
röity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa ole-
vaa tietolainsäädäntöä. 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).  
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b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16). 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen 

poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilas-
tollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vai-
keuttaa henkilötietojen käsittelyä. 

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

 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yh-
teystiedot ilmoitettu kohdassa 3. 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


