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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään
Henkilötietoja käsitellään liittyen HENTU-hankkeen mahdollisten osallistujayritysten
yhteystietojen ylläpitoon. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mikäli kyseinen yritys ei halua
osallistua hankkeeseen.
Mitä tietoja keräämme
Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan HENTU-hankkeen käytössä olevaan exceltiedostoon seuraavat tietotyypit: Yrityksen nimi, yrityksen kotikunta, yrityksen koko, henkilön
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilannetieto (esim. milloin henkilöön on oltu yhteydessä
ja mitä esimerkiksi tapaamisessa tai puhelun aikana on sovittu jatkoyhteydenpidosta).
Lisäksi keräämme tietoja projektia rahoittavalle Hämeen ELY-keskukselle, Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) periaatteiden mukaisesti.

Millä perusteella keräämme tietoja
Peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus.
Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yleisistä tietolähteistä tai rekisteröidyltä itseltään.
Tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta HENTU-hankkeen ulkopuolelle. Lukuun ottamatta
anonyymina Euroopan komissiolle ESR-rahoituksen ohjeiden mukaisesti siirtyvät tiedot.
Henkilötietoja käsittelevät vain projektipäällikkö ja hankkeen henkilöstö.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
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).
Säilytysajat
Säilytysaika tiedolle on hankkeen käynnissäoloaika eli henkilötiedot poistetaan viimeistään
30.4.2021. Osa tiedoista arkistoidaan projektin rahoittajan ja korkeakoulun
arkistointiohjeistuksen mukaisesti.
Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.
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
Rekisterin nimi: HENTU -Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -yritysrekisteri
Projektin kestoaika: 1.3.2019 - 30.4.2021
Rekisterinpitäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilön tiedot
Soili Saikkonen
LAB-ammattikorkeakoulu

Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin 044 708 0156
Sähköposti soili.saikkonen@lab.fi
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako
Osatoteuttaja, Lapin yliopisto ei kerää osallistujatietoja, mutta yliopisto käsittelee osallistujilta
kerättyä anonyymia aineistoa.
Projektin vastuullinen johtaja
Soili Saikkonen
LAB-ammattikorkeakoulu
Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Puhelin 044 708 0156
Sähköposti soili.saikkonen@lab.fi

Tutkimuksen suorittajat
LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkö ja TKI-asiantuntijat sekä Lapin yliopistossa
projektikoordinaattori ja asiantuntijat.
LAB:n tietosuojavastaava
Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

