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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
DYNAMO-hankkeessa parannetaan Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen
välistä yhteistyötä ja kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten muuttuviin
kehittämistarpeisiin uuden palvelumallin avulla. Hanketta rahoittavat Euroopan
aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto.
Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin ja LAB-ammattikorkeakoulun
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

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?
Henkilötietoja siirretään osallistujadatan hallintapalvelu Lyytiin tilaisuuksien ilmoittautumisia
varten, Webropoliin kysely- ja palautehallinnointia varten sekä hanketta rahoittaville
viranomaisille, EURA 2014 -järjestelmään hankeraportointia varten.
Henkilötietoja siirretään LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmille yhdessä
toteutettavien toimenpiteiden edellyttämässä laajuudessa.
Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin ja LAB-ammattikorkeakoulun
yritysyhteistyöhön liittyen HubSpot-tietokantaan 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.

Minne tietoja siirretään?
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Osa HubSpot Inc.:n palvelimista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Tietoja käsitellään
Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR
2016/679) mukaisesti.

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?
Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

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.
Oikeutesi
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)
b)
c)
d)
e)

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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