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 FinAgRu-nat -hankkeen  
 TIETOSUOJAILMOITUS 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
  artiklat 13 ja 14 

Laatimispäivämäärä: 18.2.2021 

 

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 

FinAgRu-nat – hankkeen (Kurenniemi -  Cultural value of Russia and Finland through M. Agricola trail) 
tavoitteena on luonnonsuojelualueen perustaminen Kyrönniemelle Leningradin alueella ja uuden, 
historiaan ja Michel Agricolan teemaan perustuvan ympäristöpolun varustaminen. Hanke järjestää 
vapaaehtoistoimenpiteitä reitin varrella olevan alueen puhdistamiseksi ja toteuttaa 
tiedotuskampanjan luonnonarvojen ja eco-matkailun edistämiseksi raja-alueella. Hanke tukee myös 
sidosryhmien, eco-matkailusta ja luonnonsuojelusta kiinnostuneiden organisaatioiden ja 
kansalaisten verkottumista.  

Hankkeen toteuttavat All-Russian Society of Nature Protection, Leningradin alueen toimisto yhdessä 
Leningradin alueen suojelualueiden osaston sekä Leningradin Pushkinin yliopiston ja LAB-
ammattikorkeakoulun kanssa. 

Hankkeeseen osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään hankeen tapahtumien järjestämiseen 
ja yhteydenpitoon hankkeessa. Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää 
hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja 
opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta viestitään 
hankkeen kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden 
yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja 
verkostoissa. 

 

Mitä tietoja keräämme? 

Keräämme ja tallennamme henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai 
osallistumisen yhteydessä: nimi, titteli, organisaatio, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. 
Hankkeen tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan tapahtumaan 
saavuttaessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja 
tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä erikseen suostumus. 

 

Millä perusteella keräämme tietoja? 

Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisestirekisteröidyn suostumus tai sopimussuhde. 
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Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten 
julkisilta www-sivustoilta. 

 

Kenelle tietoja siirretään? 

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille:  

- Tapahtumiin ilmoittautumiseen sekä palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään 
mahdollisesti Webropol-palvelua.  

- Henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään Microsoft Teams –palvelussa. 

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta 
hankkeen ulkopuolisille tahoille.  

 

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Webropol ei missään tilanteessa siirrä tai käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
Käytettäessä Microsoft Teams-palvelua tiedot sijaitsevat Microsoftin tietoturvallisilla palvelimilla 
Euroopan talousalueella. 
 
Hankkeeseen osallistuvien henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja) voidaan luovuttaa hankkeen 
tapahtumien järjestämisen ja yhteydenpidon vaatimilta osilta myös hankkeen venäläisille partnereille 
EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy 
tietoihin on vain hankehenkilökunnalla.  

Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden mahdollisesti täyttämät paperiset lomakkeet säilytetään LAB-
ammattikorkeakoulun kulunvalvotuissa tiloissa lukitussa kaapissa. 

Hankkeen partnerit vastaavat tietojen säilyttämisestä omalta osaltaan. 

 

Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

Hankeen rahoittajan ohjeen mukaisesti hankkeeseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä viiden (5) 
vuoden ajan ohjelman viimeisestä maksupäivästä lähtien. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 
vuoden 2030 loppuun asti.  
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Muuta kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.2.2021–31.12.2022 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen).  

Aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen hankkeen päättymisen 
jälkeen mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä 
henkilötietoja). 

 

Automatisoitu päätöksenteko 

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

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. 

 

Tutkimusrekisterin tiedot 

FinAgRu-nat -hankkeen rekisteri 

Hankkeen kesto: 1.2.2021–31.12.2022 

 

Rekisterinpitäjä 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6  

Lahden kampus 
Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
03 82818 (vaihde)  
servicedesk@lab.fi 

mailto:servicedesk@lab.fi
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Lappeenrannan kampus  
Yliopistonkatu 36, 53850 
029 446 5000 (vaihde) 
servicedesk@lab.fi 

 

Yhteyshenkilön tiedot 

Tuuli Mirola, LAB ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 35850 Lappeenranta 
+358 40 749 1790 
tuuli.mirola@lab.fi  
 
 

Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 

FinAgRu-nat -hankkeen päätoteuttaja on All-Russian Society of Nature Protection. 

Hankeen muut partnerit ovat Leningradin alueen suojelualueiden osasto sekä Leningradin Pushkinin 
yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.  

Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma. 

 

Projektin vastuullinen johtaja 

Ulla Kotonen 
LAB ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 35850 Lappeenranta 
+358 44 7080 588 
ulla.kotonen@lab.fi  
 
Tutkimuksen suorittajat 
Projektipäälliköt, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen 
osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat  
 
 
LAB:n tietosuojavastaava 

Lakimies Anne Himanka  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta  
Puhelinnumero: 050 564 4623  
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi  
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