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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

KESTI-hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja tuottaa tietoa kierto- ja jakamistalouden 
toimintaedellytyksistä Lahden talousalueella. Saadun tiedon avulla pyritään tukemaan 
kiertotalouden voimistumista alueella. Kierto- ja jakamistalouden toimintaedellytyksiä 
kartoitetaan hankkeen aikana käyttäen esimerkkinä ideaa kiertotalouskauppakeskuksen 
perustamisesta Lahteen. 

Kierto- ja jakamistalouden liiketoiminnallisten edellytysten mahdollistuminen vaatii myös 
asukkaiden ostoskäyttäytymisen ja ajattelumallien muuttumista. KESTI -projektin yhtenä 
tavoitteena onkin kartoittaa asukkaiden mielipiteitä käymällä keskustelua mm. 
asukasaktiivien ja mielipidevaikuttajien kanssa. 

Yritysten ja asukkaiden henkilötietoja (sähköpostiosoitteet) kerätään ainoastaan hankkeen 
kyselyjä ja haastatteluja varten.  

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen kyselyitä ja 
haastatteluja varten: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti. 

Millä perusteella keräämme tietoja?  
 
Henkilötietojen keräämisperuste yrityksille ja kiinteistönomistajille on yhteys Lahdessa 
sijaitsevaan Sopenkorven alueeseen.    
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?  
 
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten 
julkisilta www-sivustoilta.  
 
Kenelle tietoja siirretään?  
 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen 
käsittelijöille: 

- kyselyjen keräämiseen käytetään Webropol-palvelua  
 

Minne tietoja siirretään?  
 

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

 
 



Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

 
Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja 
pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla. 

 

Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 
 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 15.10.2020–30.4.2021 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Arkistoitavaa aineistoa säilytetään rahoittajan 
ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä. Aineistoa voidaan 
säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen hankkeen päättymisen jälkeen 
mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä 
henkilötietoja). 
 
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. 

 
Rekisterin tiedot 

 
KESTI – Kestävä kierros hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 15.10.2020–30.4.2021 

 
Rekisterinpitäjä 
 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti 
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
helpdesk@lut.fi 
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Yhteyshenkilön tiedot 
 
Marjut Villanen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5208 
marjut.villanen@lab.fi 
 
Hankkeen suorittajat 

 
Projektipäälliköt, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen 
osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat  

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