TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 1.1.2019
Päivitetty: 29.1.2020

1. Rekisterinpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Y-tunnus 2630644-6
Käyntiosoitteet:
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Postiosoite: PL 214, 15101 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
Sähköposti servicedesk@lab.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Annukka Heinonen
LAB-ammattikorkeakoulu
Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin 044 708 5051
Sähköposti annukka.heinonen@lab.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: servicedesk@lab.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään liittyen EmPaci-hankkeen mahdollisten osallistujayritysten tai -yhteisöjen yhteystietojen ylläpitoon. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mikäli kyseinen yritys tai yhteisö ei halua
osallistua hankkeeseen.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus.
6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan EmPaci-hankkeen käytössä olevaan Excel-tiedostoon seuraavat tietotyypit: Yrityksen/yhteisön nimi, kotikunta, koko, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilannetieto (esim. milloin henkilöön on oltu yhteydessä ja mitä esimerkiksi tapaamisessa tai
puhelun aikana on sovittu jatkoyhteydenpidosta).
LAB-ammattikorkeakoulu
Niemenkatu 73
FI-15140 Lahti

www.lab.fi
tel +358 3 828 18

Y-tunnus 2630644-6
VAT: FI 26306446

Säilytysaika tiedolle on hankkeen käynnissäoloaika eli henkilötiedot poistetaan viimeistään 31.6.2021.
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä myös, mikäli kyseinen yritys tai yhteisö ei halua osallistua hankkeeseen tai mikäli yhteydenottoon ei saada yritykseltä vastausta.
7. Käytettävät tietojärjestelmät
Henkilötietojen rekisteröintiin ei käytetä tietojärjestelmiä.
8. Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yleisistä tietolähteistä tai rekisteröidyltä itseltään.
9. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä.
10. Säännönmukainen tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EmPaci-hankkeen ulkopuolelle. Henkilötietoja käsittelee vain projektipäällikkö ja hankkeen henkilöstö.
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
.
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelee vain projektipäällikkö ja hankkeen henkilöstö manuaalisesti.
13. Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli 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 (artikla 15).
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei
sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen
poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoitettu
kohdassa 3.

