
  1 
 
 
 
 

   
LAB-ammattikorkeakoulu 

LAB University of Applied Sciences  

 

   

Yliopistonkatu 36 

FI-53850 Lappeenranta 

Mukkulankatu 19 

FI-15210 Lahti 

Y-tunnus 2630644-6 

 

lab.fi  

 

 
 

 

  LAB PAJA II-HANKKEEN 
  TIETOSUOJAILMOITUS 
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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 
 

Korona-aika on pakottanut monet toimijat etätyöhön, mikä on vaikuttanut kykyyn luoda uutta. 
Kuitenkaan läheskään kaikki yritykset eivät ole pystyneet luomaan uutta liiketoimintaa mene-
tetyn tilalle. LAB Paja II vastaa tähän tarpeeseen kutsumalla pk-yritykset ja yritystoimintaa 
suunnittelevat kuntalaiset ja LABin opiskelijat LAB Pajaan, jossa yhteiskehittämistä tehdään 
tarvelähtöisesti. Hankkeessa halutaan luoda yhdessä pk-yritysten kanssa malli yhteiskehittä-
miseen sopivista työkaluista ja menetelmistä sekä vertaisoppimisen kautta auttaa yrityksiä ra-
kentamaan osaamisestaan suurempia kokonaisuuksia. 
 
LAB Pajaan osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään ohjelman järjestämiseen ja yh-
teydenpitoon ohjelmassa. Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää hank-
keen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetuk-
seen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja ohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa.  
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, kuten 
ohjelmasta ja työpajoista, viestitään hankkeen kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystie-
tonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää 
tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa.  
 
Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin ja LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) 
yritysyhteistyöhön 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 
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• tarjoiluita varten mahdolliset ruoka-aineallergiat 
  
 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 
            Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti rekisteröidyn suostumus tai 
            sopimussuhde. Yrityspalvelujen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita koskevien tietojen 
            osalta henkilötietojen keräämisperuste voi olla rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
           
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  

 
            LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hankkeen asiakasrekisteri 
            LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hankkeen sidosryhmärekisteri 
            LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmien rekistereistä 
            Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointi- tai kuvausluvan. 
            Verkkosivujen kautta tulleiden uutiskirjetilausten ja yhteydenottojen perusteella kerätty 
            rekisteri. 
           Hankkeiden toteutuksen aikana rekisteröidyltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten 
           www-sivuilta. 
 
Kenelle tietoja siirretään?  

 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsitteli-
jöille: 
- mahdollisesti käytetään tapahtumanhallintapalvelu Lyytiä, jonka kautta hallitaan tilaisuuk-

sien ja työpajojen ilmoittautumisia. LAB ja palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen 
henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. 

- valmennusohjelman osallistujien ilmoittautumistietojen osalta käytetään Google Drivea 
(Google Forms) 

- palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua  
- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive for Business ja Mic-

rosoft Teams –palvelussa  
- hanketta rahoittaville viranomaisille 
- mahdollisesti käytetään MailChimp sähköpostipalvelua viestintään 

 
           Henkilötietoja siirretään LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmille yhdessä toteutettavien 
           toimenpiteiden edellyttämässä laajuudessa. 

Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin ja LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteis-
työhön liittyen mahdolliseen HubSpot-tietokannan käyttöön asiakkuudenhallintaa varten. 

  Yritysyhteistyön viestintään ja markkinointiin liittyvät LAB-ammattikorkeakoulun 
           palveluntarjoajat ja niiden hallinnointi kuvataan LABin viestinnän ja markkinoinnin 
           tietosuojailmoituksessa. 
           Yritysyhteistyöhankkeiden henkilöstöllä on pääsy hankkeiden aikana rekistereiden 
           henkilötietoihin sekä LABin yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla työtehtävien 
           edellyttämässä laajuudessa.  
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Minne tietoja siirretään?  

 
Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle. Google Drivessa säilytettävät henkilötiedot siirtyvät todennäköisesti Euroopan talousalu-
een ulkopuolelle (palveluntarjoajan palvelin sijaitsee EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuo-
lella).  
Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection 
Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti. 
 
Mailchimp saattaa siirtää henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle, ja siirtoperusteena käytetään täl-
löin komission hyväksymiä vakiolausekkeita (Standard Contractual Clauses), mikäli maasta, 
johon henkilötietoja siirretään, ei ole annettu komission vastaavuuspäätöstä. 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 
            Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa LAB-ammattikorkeakoulun työtiloissa. 
            Digitaalisiin aineistoihin on pääsy ainoastaan henkilökohtaisella tunnistautumisella 
            tietoverkkoon. 
 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 
 
            Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan sekä sen jälkeen arkistoidaan 
            muuttumattomana rahoittajan edellyttämän ajan. LABin yritysyhteistyöhön liittyvä aineisto 
            säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, 
            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. 

 
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. 
            Evästeitä käytetään tunnistamaan kävijän sijaintitietoja sekä liikkumistottumuksia sivulla 
            kolmannen osapuolen analytiikkapalveluiden avulla. Käytetyt evästeet ovat sivuston 
            ominaisuus. Evästetietoja ei käytetä henkilötietojen käsittelyssä. 
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Oikeutesi  
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen.  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-
däntöä. 
 
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. 
f) Rekisteröidyn oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. 

 
Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä 
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 

 
Rekisterin tiedot 

 
LAB Paja II hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.1.2022–31.8.2023 

 
Rekisterinpitäjä 
 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti 
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
helpdesk@lut.fi 

 
 
 
Yhteyshenkilön tiedot 
 

Minna Tynkkynen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta, Finland  
+358 50 440 7343 
minna.tynkkynen@lab.fi 

 
 

Hankkeen vastuullinen johtaja  
 

Pasi Juvonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta, Finland  
+358 40 585 7772 
pasi.juvonen@lab.fi 
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LABin tietosuojavastaava 
 

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