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TIETOSUOJAILMOITUS 
TÄYDENNYSKOULUTUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 
artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivämäärä: 17.3.2020 
Päivitetty: 17.3.2020 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 
Lab-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 
 
Lahden kampus 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
Niemenkatu 73, 15140 Lahti 
Puhelin 03 828 18 (vaihde) 
 
Lappeenrannan kampus 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 
Puhelin 029 446 5000 (vaihde) 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 

Rekisterinpitäjän edustaja: 
Nimi: Rehtori Turo Kilpeläinen  
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
Puhelin: 044 708 5085  
Sähköposti: turo.kilpelainen@lab.fi 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: 
Nimi: Asiakkuuspäällikkö Sari Valkeapää 
Puhelin: 040 535 1935 
Sähköposti: sari.valkeapaa@lut.fi 

 
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Nimi: Lakimies Anne Himanka 
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lab.fi 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

 
LAB-ammattikorkeakoulun tarjoaman täydennyskoulutuksen järjestäminen, täydennyskou-
lutukseen osallistumisen dokumentointi sekä täydennyskoulutuksen markkinointi. 
 
Täydennyskoulutusrekisteriin kuuluvat täydennyskoulutuksen osallistujat.  
 
Yhteistyöverkostorekisteriin kuuluvat rahoittajat, koulutustilojen tarjoajat sekä media-talojen 
yhteyshenkilöt. 
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Suoramarkkinointirekisteri sisältää täydennyskoulutuksen tärkeät kohderyhmät, joille voidaan 
tarjota koulutusta (kuten asiantuntijat, johtajat, yritysten HR-ja koulutusyhteyshenkilöt). 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Täydennyskoulutukseen osallistuvien henkilöiden osalta henkilötietojen käsittelyperuste on 
sopimussuhde.  
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste opintorekisteriin vietävien opintosuoritusten osalta 
on lakisääteinen velvoite, tarkennettuna laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekiste-
reistä.  
 
Täydennyskoulutuksen järjestämisen mahdollistamiseksi ylläpidettävän yhteistyöverkosto-
rekisterin käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Yhteistyöverkostoihin laske-
taan kuuluvaksi mm. rahoittajat, koulutustilojen tarjoajat sekä mediatalot. 
 
Täydennyskoulutuksen osalta ylläpidetään suoramarkkinointirekisteriä, jonka osalta henki-
lötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai suostumus. Suoramarkki-
nointirekisteriin on kerätty julkisia yhteystietoja yritysten hr-henkilöstöstä, asiantuntijoista 
sekä esimiehistä, joille täydennyskoulutusta voidaan tarjota. Täydennyskoulutukseen osal-
listuneet voivat halutessaan antaa yhteystietonsa suoramarkkinointirekisteriin koulutukseen 
ilmoittautumisen tai palautteen antamisen yhteydessä. 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 
Täydennyskoulutuksen osallistujista säilytettävät tiedot: Nimi, työnantajayritys, syntymä-
aika/henkilötunnus, sukupuoli, kieli, kansallisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katu-
osoite, kaupunki, koulutus, opiskelijanumero, koulutus, työtehtävä, osasto, markkinointilupa 
sekä perumiset ja osallistumiset koulutuksiin.  
 
Täydennyskoulutuksen yhteistyöverkostosta säilytetään seuraavia tietoja: Nimi, työnanta-
jayritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, kaupunki, työtehtävä, osasto, organi-
saatiotaso ja markkinointilupa. 
 
Suoramarkkinointirekisterissä säilytetään seuraavia tietoja: Nimi, työnantajayritys, puhelin-
numero, sähköpostiosoite, katuosoite, kaupunki, työtehtävä, osasto, markkinointilupa sekä 
kiinnostus koulutuksiin.  
 
Tietoja säilytetään opintorekisteriin vietävien opintosuoritusten osalta pysyvästi.  
 
Muita täydennyskoulutuksen ylläpitämiä tietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen säilyttä-
minen on täydennyskoulutuksen toiminnan kannalta tarpeellista. Rekistereissä olevaa tie-
toa käydään läpi aktiivisesti ja tarpeettomiksi käyneet tiedot poistetaan täydennyskoulutuk-
sen ylläpitämistä rekistereistä tai mikäli rekisteröity tietojensa poistamista vaatii ja tämä on 
voimassa olevan lainsäädännön puitteissa mahdollista.  
 

7. Käytettävät tietojärjestelmät 
 
LAB-ammattikorkeakoulun ilmoittautumisjärjestelmä, opiskelijahallintajärjestelmä sekä tieto-
hallinnon ylläpitämä käyttäjähallintajärjestelmä. Laskutuksen osalta ammattikorkeakoulun 
taloushallintajärjestelmä. 
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8. Tietolähteet 

 
LAB-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen opiskelijat ilmoittavat henkilötietonsa itse 
ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Työnantajan tilaamissa koulutuksissa työnantaja ilmoittaa 
kootusti osallistujien tiedot. 
 
Suoramarkkinoinnin osalta tietoja kerätään yritysten julkisilta www-sivuilta sekä täydennys-
koulutukseen osallistuvilta ilmoittautumisen ja palautteen keruun yhteydessä. 
 

9. Evästeiden käyttö 
 
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste 
on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palve-
lujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelu-
jen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä 
voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.  
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä.  
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen  
 
Rekisterin tietoja siirretään ammattikorkeakoulun sisäisten palveluiden vaatimiin tarpeisiin 
kuten käyttäjätunnusten luomista varten.  
 
Lainsäädännön perusteella ammattikorkeakoulu luovuttaa tietoja:  
• Korkeakoulujen opiskelijatietorekistereiden keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten kor-

keakoulujen valtakunnalliseen VIRTA-tietovarantoon;  
• Opetus- ja kulttuuriministeriö tuottaa ammattikorkeakoulun opiskelijatietorekisterin tie-

doista koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin sekä muun seu-
rannan ja ohjauksen edellyttämiä tietoaineistoja korkeakoulujen valtakunnallisen tieto-
varannon kautta;  

• Tilastokeskukselle;  
• Tieteellistä tutkimusta varten. Pyytäjän on esitettävä rekisterinpitäjälle tietojen käyttötar-

koitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot ja 
tarvittaessa selvitys siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.  

 
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille. Ammattikorkeakoulu noudattaa hy-
vää tietojenkäsittelytapaa eikä henkilötietojen käsittelyssä käytetä ulkopuolista henkilötieto-
jen käsittelijää. 
 

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

 
12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

 
Henkilötietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että opiskelijoiden yksityisyyttä ei vaaran-
neta. Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne, joilla on tehtävien hoidon takia tietoihin asialli-
nen yhteys. Tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttäjätunnuksen saaneilla. Käyttäjätun-
nukset ovat henkilökohtaisia ja käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Paperi-
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set asiakirjat säilytetään ja suojataan niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Henkilötieto-
jen käsittelyssä käytetyt ohjelmistot on suojattu ammattikorkeakoulun tietoturvakäytäntöjen 
mukaisesti.  
 

13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Henkilötietojen käsittelyssä ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.  
 

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 tietolain-
säädäntöä. 
 
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 poista-

miseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitar-
koituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia 
varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsit-
telyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18). 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20). 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät ole automaattisia 
kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoitettu kohdassa 3.   
 

 

  


