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1. Rekisterinpitäjä
LAB ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
Sähköposti servicedesk@lamk.fi

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Rekisterin ylläpitäjät:

Nimi: Kirsi Kiiskinen, LAB ammattikorkeakoulu
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelinnumero: 044 708 5176
Sähköposti: kirsi.kiiskinen@lab.fi

Nimi: Keijo Kylänpää, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Osoite: Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti
Puhelinnumero: 040 552 9233
Sähköposti: keijo.kylanpaa@phlu.fi

Rekisterin muut käyttäjät:
Sanna Kangas, Taina Orpana, Ilkka Väänänen
LAB ammattikorkeakoulu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lab.fi

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

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta -hankkeen tavoitteena on luoda
yhteisiä suuntaviivoja liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle PäijätHämeessä vuoteen 2030 saakka. Se määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden
avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumapaikkana sekä
hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tiekartta toimii kaikkien Päijät-Hämeen alueella toimivien kuntien, yritysten, yhdistysten ja
tapahtumatuottajien kokoavana EAKR-hankkeena. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu ja
toteutuksessa kumppanina toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hanke toteutetaan PäijätHämeen Liiton toimeksi antamana ja rahoittamana.
Rekisterin ylläpitäjät ja käsittelijät ovat näiden organisaatioiden henkilöedustajia. Yritysten ja muiden
organisaatioiden osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kirjataan rekisterin ylläpitäjien toimesta ja
EAKR- säädösten mukaan EURA2014- järjestelmään. Siihen kirjataan yrityksen/organisaation nimi, ytunnus, toimiala sekä henkilöstö-/jäsenmäärä. Hankkeen eri toimenpiteitä kohdistetaan yrityksiin,
julkisiin organisaatioihin sekä 3.sektorin toimijoihin, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen
toimijoille.
Hankkeessa toteutetaan anonyymit kyselyt. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistuvien tiedot
kerätään. Henkilötietoja käytetään projektia koskevaan viestintään. Kyseessä on EAKR-hanke, joten
EAKR:n henkilörekisteriin kerättävät tiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröidyn suostumus

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
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.
LAB: Hankkeeseen osallistuvat yrityksen/organisaation ja sen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero sekä yrityksen/organisaation toimiala ja henkilöstömäärä, muut hankkeen
toimenpiteisiin liittyvät dokumentit, haastattelutallenteet ja -litteraatit.
PHLU: rekisteröidyn nimi, rekisteröidyn edustama organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
kyselyiden Webropol-data.

7. Käytettävät tietojärjestelmät
Käytettävä tietojärjestelmä Eura2014, hanketta rahoittavan viranomaisen, Päijät-Hämeen liiton ja
Euroopan aluekehitysrahaston virallinen kansallisen toiminnan ja tulosten raportointialusta.

8. Tietolähteet
Henkilötietoja keräämme ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

9. 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. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä
selainpohjaisissa järjestelmissä.

10. Säännönmukainen tietojen siirto tai luovuttaminen
LAB ja PHLU: Yritysten yhteyshenkilön tietoja ei siirretä, raportoida EURA2014 järjestelmässä, eikä
luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. Hanketta rahoittavan viranomaisen, Päijät-Hämeen liiton
Euroopan aluekehitysrahaston virallinen ja kansallinen EURA2014 raportointi koskee hankkeeseen
osallistuvan yrityksen nimeä, y- tunnusta, toimialaluokitusta ja henkilöstömäärää. Kysely toteutetaan
Webropolilla, mikä toimii henkilötietojen ulkopuolisena käsittelijänä.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

