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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
Feeniks – uudistu kestävästi -projekti on yrityksille suunnattu valmennusohjelma, jossa
kehitetään osallistujayritysten resilienssiä sekä valmiutta hyödyntää kestävän kehityksen ja
digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Ohjelma on
käytäntölähtöinen ja sisältää tietoiskuja, tapaamisia (myös verkossa) sekä simulaatioita ja
yrityskohtaista konsultaatiota.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään liittyen Feeniks – uudistu kestävästi -projektin
mahdollisten osallistujayritysten tavoittamiseksi sekä projektiviestintään (tapahtumakutsut,
uutiskirjeet ym.). Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mikäli kyseinen yritys ei halua osallistua
projektiin, ja näin haluaa.
Mitä tietoja keräämme?
Keräämme sinusta seuraavia tietoja: Yrityksen nimi ja toimiala, henkilön nimi, tehtävä
yrityksessä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen internetsivujen osoite sekä
käyntiosoite ja yrityksen kotikunta. Lisäksi keräämme tilannetietoa (esim. milloin henkilöön
on oltu yhteydessä ja mitä esimerkiksi tapaamisessa tai puhelun aikana on sovittu
jatkoyhteydenpidosta).
Keräämme tietoja myös projektia rahoittavalle Hämeen ELY-keskukselle, Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) periaatteiden mukaisesti.

Millä perusteella keräämme tietoja?
Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme
Henkilötietoja keräämme rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista tietolähteistä, kuten
www.sivuilta.

Kenelle tietoja siirretään?
Henkilötietoja käsittelevät projektiin kuuluvat henkilöt sekä ulkopuoliset konsultit (mikäli
osallistujayritys haluaa hyödyntää yrityskohtaista konsultaatiota). Lisäksi tietoja (henkilö- ja
yhteystiedot) käsittelevät ulkopuolisina toimijoina Webropol (projektissa toteutettavat kyselyt)
ja Lyyti (tapahtumailmoittautumiset). Tiedot siirtyvät anonyyminä myös Euroopan komissiolle,
sillä kyseessä on ESR-rahoitteinen projekti.

Minne tietoja siirretään?
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen /
Kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan projektihenkilöstöllä on
pääsy tietoihin. Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy
on mahdollista ainoastaan projektihenkilöstölle sekä TKI-henkilöille (esim. talouden
tukipalvelut).

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
Aineistoa säilytetään projektin keston ajan 31.12.2021 asti, jonka jälkeen se arkistoidaan
korkeakoulun arkistointiperiaatteiden mukaisesti.
Millaista päätöksentekoa?
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.
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) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) 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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