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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: Projektipäällikkö HyTeLab-hanke, Pirjo Tuusjärvi
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin: 044 708 0309
Sähköposti: pirjo.tuusjarvi@lab.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

HyTeLab -hankkeen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointiteknologiaan liittyvää TKI-toimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä Päijät-Hämeessä. Hanke tuottaa yrityksiin kohdistuvaa maksutonta tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittaa Euroopan Unioni, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
HyTeLab on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa osatoteuttajana on
LUT-yliopisto. Rekisterin ylläpitäjät ja käsittelijät ovat näiden organisaatioiden henki-

löedustajia. Yritysten osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin kirjataan rekisterin ylläpitäjien toimesta ja EAKR- säädösten mukaan EURA2014- järjestelmään. Siihen kirjataan yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala sekä henkilöstömäärä.
Hankkeen eri toimenpiteitä kohdistetaan yrityksiin, julkisiin organisaatioihin sekä 3.sektorin toimijoihin, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille.
Hankkeessa toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana ilmestyvä hyvinvointiteknologian
kehittämiseen liittyvä uutiskirje, jonka voi tilata kuka tahansa. Uutiskirjeen tilaajien yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, yritys jos se on ilmoitettu) tallennetaan uutiskirjeen
lähettämisessä käytettävään tietojärjestelmään. Kirjeessä on peruutustoiminto, jonka
kautta tilaaja voi milloin tahansa perua uutiskirjeen ja poistaa itsensä postituslistalta.
Yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja tai yhteystietoja ei kirjata EURA2014- järjestelmään. Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään ja käytetään tämän dokumentin
kohta 6. mukaisiin tarkoituksiin. Tiedot eivät siirry rekisterin ylläpitäjän ja käsittelijöiden
kautta kolmansille osapuolille.
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 ja sen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero sekä yrityksen toimiala ja henkilöstömäärä, muut hankkeen toimenpiteisiin liittyvät dokumentit.
LUT: rekisteröidyn nimi, rekisteröidyn edustama organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, haastattelutallenteet ja –litteraatit.
7. Käytettävät tietojärjestelmät
Käytettävä tietojärjestelmä on EURA2014, HyTeLab -hanketta rahoittavan viranomaisen, Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston virallinen kansallisen toiminnan ja tulosten
raportointialusta. Uutiskirjeen tilaajien yhteystiedot tallennetaan uutiskirjeen lähettämisessä
käytettävään tietojärjestelmään.
8. Tietolähteet

LAB:
•
•
•
•
•
•

LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n asiakasrekisteri
LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmärekisteri
LAB-ammattikorkeakoulun Hyvä-hankkeessa luotu hyvinvointialan toimijoiden verkosto
Uutiskirjeen tilaajat
Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointiluvan
Google Analytics

LUT:
• LUT-yliopiston asiakasrekisteri

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. Tietojen siirto tai luovuttaminen
LAB ja LUT: Yritysten yhteyshenkilön tietoja ei siirretä, raportoida EURA2014 järjestelmässä, eikä luovuteta HyTeLab –hankkeen ulkopuolisille tahoille.

HyTeLab -hanketta rahoittavan viranomaisen, Päijät-Hämeen liiton Euroopan aluekehitysrahaston virallinen ja kansallinen EURA2014 raportointi koskee hankkeeseen osallistuvan
yrityksen nimeä, y- tunnusta, toimialaluokitusta ja henkilöstömäärää.
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Asiakirjan kohta 2. mukaisesti
LAB: HyTeLab -hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteyshenkilöiden tiedot ovat vain
hanketta toteuttavien organisaatioiden edustajien ja hankehenkilöstön hallinnassa.
LUT: Henkilötietoja käsittelevät vain hankehenkilöstöön kuuluvat henkilöt ja suorat tunnistetiedot poistetaan litteroidusta haastatteluaineistosta analysointivaiheessa. Manuaaliset
aineistot säilytetään lukitussa kaapissa yliopiston työtiloissa, tutkijoiden työhuoneessa. Digitaaliset aineistot säilytetään yliopiston ylläpitämällä palvelimella ja pääsy tiedostoihin on
vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella yliopiston tietoverkkoon.
13. Automatisoitu päätöksenteko

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).
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.

