
 
 
 
 
 
 
TIETOSUOJAILMOITUS 

LAB MIDAS – Uusi alku yritysten 
nopeavaikutteiseen kasvuun 

  
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
  artiklat 13 ja 14 
  Laatimispäivämäärä: 15.11.2021  
 
 
 
 
 
Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 
 

LAB MIDAS -hankkeen päätavoitteena on törmäyttää hallitusti startup-yritysten ja PK-yritysten 
osaaminen, resurssit, tarpeet ja visiot TKI (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) -toiminnan 
äärellä. Hyödyntämällä olemassa olevia tuloksia ja jatkokehittämällä niiden pohjalta ratkaisuja, 
kehittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
  
Tietoja kerätään tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen (mm. ilmoittautuminen) 
sekä kyselyiden tuottamiseen. Lähtökohtaisesti kyselyt toteutetaan nimettöminä, eli 
anonyymeinä kyselyinä, jos ei toisin ilmoiteta. 

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Valmennusohjelmiin ja tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään 
valmennusohjelman ja tapahtumien järjestämiseen ja yhteydenpitoon (mm. osallistujatiedot ja 
kyselyt). Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää hankkeen aikana tai sen 
jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen, opetukseen sekä rahoittajalle. 
Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja valmennusohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, kuten 
valmennusohjelmasta, tapahtumasta, kyselyistä ja työpajoista, viestitään hankkeen 
kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot 
ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa. 

 
 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 

Projekteissa henkilötietojen keräämisperuste on tavanomaisesti suostumus.   
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  

 
Henkilötietoja keräämme rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä, kuten 
www.sivuilta. 

 
Kenelle tietoja siirretään?  

 
Henkilötietoja käsittelevät projektiin kuuluvat henkilöt. Lisäksi tietoja (henkilö- ja yhteystiedot) 
käsittelevät ulkopuolisina toimijoina Webropol (projektissa toteutettavat kyselyt) ja Lyyti 
(tapahtumailmoittautumiset). Tiedot siirtyvät anonyyminä myös rahoittajalle, sillä kyseessä on 
EAKR-rahoitteinen projekti. LAB:ssa kerätään yhteistä tietokantaa yritysten yhteyshenkilöiden 
tiedoista ja tiedot voidaan luovuttaa myös yhteiseen tietokantaan. 

 



 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

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

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

Kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan projektihenkilöstöllä on 
pääsy tietoihin. Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy 
on mahdollista ainoastaan projektihenkilöstölle sekä TKI-henkilöille (esim. talouden 
tukipalvelut). 

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään?  
 

Aineistoa säilytetään projektin keston ajan 31.8.2023 asti, jonka jälkeen se arkistoidaan 
korkeakoulun arkistointiperiaatteiden mukaisesti. 

 
Automatisoitu päätöksenteko  

 
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 
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: 
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 

 
Rekisterin nimi: LAB MIDAS – Uusi alku yritysten nopeavaikutteiseen kasvuun 
Projektin kestoaika: 1.9.2021-31.8.2023 

 
Rekisterinpitäjä 
 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy, Mukkulankatu 19, 15140 Lahti  
Projektipäällikkö Aki Helminen 
aki.helminen@lab.fi 
+358 50 473 3945 

 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
Projektipäällikkö Aki Helminen 
aki.helminen@lab.fi 
+358 50 473 3945 

 
Tutkimuksen suorittajat 
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Projektipäällikkö, projektisuunnittelija, TKI-asiantuntijat, hankkeessa toimivat opiskelijat sekä 
muut hankkeeseen kuuluvat toimijat. 
 

LAB:n tietosuojavastaava 
 

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