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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

Projektissa kehitetään ja pilotoidaan koneoppimisen ja tekoälyn soveltamista loT-teknologi-
aan tukeutuen Päijät-Hämeen yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Projektia rahoit-
tavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. 
 
Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin ja Lahden ammattikorkeakoulun yritysyh-
teistyöhön liittyen:  
• asiakastietojen ylläpito  
• viestintä, markkinointi sekä tiedotus  
• tapahtumat ja kilpailut  
• yritysyhteistyö  
• tarjousten tekeminen ja taloushallinto  
• strateginen kumppanuus  
• palautteiden kerääminen ja käsittely 

 
 
Mitä tietoja keräämme? 
 

Keräämme henkilötietoja seuraavasti:  
• Yhteystiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ammattiin liittyvät tiedot  
• Posti- ja laskutusosoitteet asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa  
• Tiedot tehdyistä palveluista asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa  
• Tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvä video- ja valokuvaus 

 
 
Millä perusteella keräämme tietoja? 
 

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus. 
 
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  
 

Henkilötietoja keräämme ainoastaan rekisteröidyiltä itseltään.  
 
 

Kenelle tietoja siirretään?  
 
Projektissa kerättyihin henkilötietoihin on pääsy ensisijaisesti vain projektitoimijoilla. Tiedot 
voidaan luovuttaa LAB-ammattikorkeakoulun yhteiseen yritysten yhteyshenkilöiden tiedoista 
koostuvaan tietokantaan, jolloin niihin on pääsy myös LAB-ammattikorkeakoulun 



  
 
 
 
 

   
 

yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostu-
musta ulkopuolisille tahoille.  
 
Kyseessä on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama projekti, jonka kansallinen rahoittaja-
viranomainen on Uudenmaan liitto. LAB-ammattikorkeakoulu on velvollinen todentamaan ra-
hoittajalle pyydettäessä, että on toteuttanut hankkeen rahoituspäätöksen mukaista toimintaa. 
Tällöin kerätyt em. henkilötiedot voidaan näyttää rahoittajaviranomaiselle tai hänen edusta-
jalleen. 
 

 
Minne tietoja siirretään?  

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

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

Henkilötietoja käsittelevät vain projektihenkilöstöön kuuluvat henkilöt. Manuaaliset aineistot 
säilytetään lukitussa kaapissa LAB-ammattikorkeakoulun työtiloissa. Digitaaliset aineistot säi-
lytetään LAB-ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella ja pääsy tiedostoihin on vain 
projektihenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella korkeakoulun tietoverkkoon. 
 

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään?  

 

Kerättyä aineistoa säilytetään projektin ajan sekä sen jälkeen ne arkistoidaan muuttumatto-
mana rahoittajan edellyttämän ajan. LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöhön liittyvä ai-
neisto säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on ke-
rätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Vanhentuneet ja tarpeettomat 
tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se 
on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten 
toteuttamiseksi. 

 
 
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 tietolain-
säädäntöä. 
 
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. 

 
 
Tutkimusrekisterin tiedot 
 

ITKO - Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen -projektin rekisteri 
 
Projektin kestoaika: 1.9.2019 – 31.12.2021 

 
 
Rekisterinpitäjä 

 
LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6  
 
Lahden kampus: Mukkulankatu 19,15140 Lahti  
Puhelin 03 828 18 (vaihde) 
 
Lappeenrannan kampus: Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 
Puhelin 029 446 5000 
  
servicedesk@lamk.fi 

 
 
Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilö  

 
TKI-asiantuntija Neea Similä  
LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19,15140 Lahti  
Puhelinnumero: 050 526 5923  
Sähköposti: neea.simila@lab.fi  

 
 
Tutkimuksen suorittajat 

 
Projektipäällikkö ja projektiasiantuntijat 
 
 

LAB-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava 
 

Lakimies Anne Himanka 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 
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