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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
Kuitumateriaalien mahdollisuudet -hankkeessa kartoitetaan kuitumateriaalien analyysipalvelujen
nykytilannetta ja suunnitellaan toiminnan kehittämistä. Kuituanalyysipalvelujen parempi saatavuus
alueella lisäisi alueen vetovoimaa niin liiketoiminnan kuin tutkimustoiminnan näkökulmasta.
Tarjoamalla analyysipalveluja LAB-ammattikorkeakoulu voi paremmin vastata yritysten
tuotekehitystoimintaan.
Hankkeen selvityksiä ja kartoituksia varten koostetaan yhteystietoluettelo julkisesti tai tiedustelujen
kautta saaduista henkilötiedoista.

Mitä tietoja keräämme?
Koostamme yhteen hankkeelle tarpeellisten toimijoiden ja henkilöiden yhteystietoja, jotka ovat nimi,
organisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Millä perusteella keräämme tietoja?
Henkilötietojen keräämisperuste on lähtökohtaisesti henkilön suostumus.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme
Keräämme henkilötietoja joko suoraan henkilöltä itseltään tai yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä,
kuten organisaatioiden verkkosivuilta.

Kenelle tietoja siirretään?
Henkilötietoja tallennetaan hankkeen omalle alustalle Microsoft Teamsissa. Yhteystietoluetteloon on
pääsy hankehenkilöstöllä. Hankkeen aikana koostettua yhteystietoluetteloa voidaan myös
tarvittaessa jakaa hankkeen kanssa yhteistyötä tekeville tahoille.

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 tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisella palvelimella ja tiedostoihin pääsy on
mahdollista vain hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
Tuensaajan on säilytettävä kaikki hankkeeseen liittyvä kirjanpito- ja muu aineisto siten, että tuen
käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä
10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.
Kerättyä yhteystietoluetteloa säilytetään hankkeen ajan 1.6.2022–30.9.2022 sekä tämän jälkeen niin
kauan, kun se on aiheeseen liittyvien jatkotoimenpiteiden kannalta tarpeellista.

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.
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