TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 22.4.2021
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä-hankkeen rekisteri.
Hankkeen kesto: 1.1.2021–31.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Lahden kampus Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Rekisterinpitäjän ylläpitäjä:
Nimi: Projektipäällikkö Tarja Tolonen, LAB-ammattikorkeakoulu
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelinnumero: 044 708 0826
Sähköposti: tarja.tolonen@lab.fi
Rekisterin muut käyttäjät:
Hanketyöntekijät
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lab.fi
Mahdollisesti hankkeen toteutukseen osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat.

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 0294 462 111 (vaihde)
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä-hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten osaamisen vahvistaminen työ- ja toimintakyvyn ja tuen tarpeen arvioimisessa ja
tuetun työllistymisen mallin kehittäminen.
Keräämme ja tallennamme hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, tehtävä, puhelinnumero
ja sähköposti. Hankkeen tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan
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tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ja tapahtumaan saavuttaessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä erikseen suostumus.
Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä hankkeen seurantaan ja arviointiin sekä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen. Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta,
kuten arviointityöpajoista, viestitään hankkeen kohde- ja sidosryhmille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa.
Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä-hanke on Sosiaalialan osaamiskeskus Verson,
LAB-ammattikorkeakoulun ja Padasjoen kunnan yhteishanke. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoi hanketta. Hankkeen osatoteuttajina toimivat LAB-ammattikorkeakoulu ja Padasjoen kunta. LAB-ammattikorkeakoulu tukee hankkeen toteuttamista arvioinnin ja palvelumuotoilun keinoin. Kaikkia hankkeen toteuttajia koskevat kuitenkin samat oikeudet ja
velvollisuudet.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
Rekisterin hallinnoija säilyttää kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpidon- ja muun aineiston siten,
että valvonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä 10
vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä. Hankkeeseen osallistuvan
yrityksen ja sen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä yrityksen toimiala
sekä muu yhteydenpitoon liittyvä tieto kirjataan Excel-tiedostoon.

7. Käytettävät tietojärjestelmät
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään korkeakoulun tietojärjestelmiä. Viestintään käytetään sähköpostia, tietojen tallennukseen korkeakoulun tallennusjärjestelmiä sekä työpajatyöskentelyyn videoneuvottelu- ja ryhmätyöalustaa. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa.

8. Tietolähteet
Henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksen.
Yritysten internetsivut ja sosiaalisen median kanavat
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Sosiaalialan osaamiskeskus Verson asiakasrekisteri
LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n asiakasrekisteri
LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmärekisteri
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9. 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.

10. Säännönmukainen tietojen siirto tai luovuttaminen
Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja yritysten yhteyshenkilön tietoja ei siirretä eikä luovuteta
hankkeen ulkopuolisille tahoille.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Asiakirjan kohta 2. mukaisesti Tuetusti työhön ja osallisuuteen -hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja yritysten yhteyshenkilöiden tiedot ovat vain hankkeita toteuttavien edustajien ja hankehenkilöstön hallinnassa.

13. Automatisoitu päätöksenteko
Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

14. Rekisteröidyn oikeudet
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:
Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
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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