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TIETOSUOJAILMOITUS
Yhteistyöverkostot
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
Artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä 10.3.2020
Päivitetty 11.3.2020

1. Rekisterinpitäjä
Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus: 2630644-6
Osoite: Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelin: 03 828 18
Sähköposti: asiakirjat@lab.fi
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Toimitusjohtaja, Rehtori Turo Kilpeläinen
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15101 Lahti
Puhelin: 044 708 5085
Sähköposti: turo.kilpelainen@lab.fi
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Nimi: Vararehtori Merja Heino
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 760 5533
Sähköposti: merja.heino@lab.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lab.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden sekä vierailevien opetus- ja tutkimus- ja
kehittämistoiminnan projektien tai muulla tavoin LAB-ammattikorkeakouluun toimintaan liittyvien
henkilöiden tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja asiantuntijuuteen sekä ulkopuolisen rahoituksen
projekteihin ja projektihakemuksiin liittyvien tietojen kerääminen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan
sekä ulkopuolisen rahoituksen projektien ja henkilöstön näkyväksi tekeminen, tietojen raportointi
opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM), toiminnan seuranta ja arviointi sekä julkaisuluettelon tuottaminen.
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Ammattikorkeakoulun tietojärjestelmistä tuotetaan tutkimuksen tilastotietoa lakisääteisen tilastointivelvoitteen täyttämiseksi, mikä koskee julkaisutietoja sekä opettaja-ja tutkijavierailuja. Tilastoviranomaisille toimitetaan myös muita heidän tapauskohtaisesti pyytämiään tietoja.
Ammattikorkeakoulun tietojärjestelmistä tuotetaan tietoa myös ammattikorkeakoulun tarpeisiin ja
kerättäviä tietoja hyödynnetään ammattikorkeakoulun toiminnan arvioinnissa, johtamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä sekä henkilötasolla oman toiminnan hallinnoinnissa, raportoinnissa
ja viestinnässä. Tietoja yhdistetään muihin aineistoihin kuten palvelussuhdetietoihin aineistoihin.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
6. Tietosisältö ja säilytysajat
Henkilötiedot ja tunnisteet
Julkaisutiedot
Aktiviteetit: opetus, tutkimus, liikkuvuus, ja muut aktiviteettitiedot
Ulkopuolisen rahoituksen projektit ja projektihakemukset
Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n ylläpitämillä palvelimilla. Osa tiedoista säilytetään pysyvästi ja osa ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.
7. Käytettävät tietojärjestelmät ja tietolähteet
-

Henkilöstöhallintojärjestelmä
Opintotietojärjestelmä
Ammattikorkeakoulun julkaisutietokanta
Taloushallinnon järjestelmät
Työajankohdentamisjärjestelmä
Käyttäjätunnukset
Henkilön itse tallentamat tiedot
Julkaisut
Ulkopuolisen rahoituksen projektihakemukset ja rahoittajan päätökset

8. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on
pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön
tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä.
9. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Ammattikorkeakoulun sisäinen käyttö
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Tilastot ja raportit
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arvioinnin aineistot ja muut selvitykset
Ammattikorkeakoulun ulkopuoliset säännönmukaiset tiedonsiirrot ja luovutukset:
Tieteen tietotekniikan keskus (CSC), VIRTA
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tilastokeskus
Muiden viranomaisten tietopyynnöt
Ulkopuolisen rahoituksen projektien raportointi rahoittajille ja hankkeiden koordinaattoreille
10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat LAB-ammattikorkeakoulussa, tutkimuspalvelujen asiantuntijoilla, tutkimus- ja kehittämistoiminnan projektien vastuullisilla johtajilla sekä ammattikorkeakoulun
erikseen määräämillä käyttäjillä.
Tiedonsiirroissa henkilötietoja käsittelevät Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n ja
järjestelmätoimittajan tietotekniikka-asiantuntijat.
12. Automatisoitu päätöksenteko
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietojen käsittelyssä ei tehdä päätöksiä automatisoidusti.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli 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 (artikla 15).
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
d) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät ole automaattisia kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.

