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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

CB-SAFE hankkeessa päätavoitteena on parantaa raja-alueen ja rajanylittäjien turvallisuutta. 
Hankkeen toimenpiteiden tuloksena turvallisuustietous lisääntyy ja tieto saadaan välitettyä 
nykyistä tehokkaammin ja selkeämmin rajanylittäjille. Niin ikään pelastusalan toimijoiden 
suorituskyky ja toimintavalmiudet parantuvat hankkeessa kehitettävän virtuaalisen koulutus- 
ja harjoitteluympäristön mahdollistamana. Hankkeessa tähdätään myös pelastusalan 
yhteistyötoimintamallin parantamiseen sekä testataan uusinta teknologiaa edustavaa 
välineistöä pelastustilanteisiin. Hanke tuo yhteen keskeisiä tulosten loppukäyttäjiä ja kehittäjiä 
osallistamalla heitä suoraan hankkeen aikaisiin toimenpiteisiin. Näin varmistetaan, että 
hankkeen tulokset ovat suoraan käytännön toimintaan sovellettavissa. 

 
Hankkeen toimenpiteet toteutetaan kolmessa työpaketissa: 
 
TP1: Turvallisuustiedon ja tiedottamisen kehittäminen rajanylittäjien tarpeisiin 
TP2: Virtuaalisen koulutus- ja harjoitteluympäristön rakentaminen ja testaaminen pelastusalan 
ammattilaisten ja opiskelijoiden tarpeisiin sekä uusinta teknologiaa hyödyntävän välineistön 
testaaminen pelastusalan toimintoihin 
TP3: Pelastusalan yhteistyötoimintamallin parantaminen 
 
Tämä tietosuojailmoitus koskee LABin järjestämissä seminaareissa, workshopeissa ja 
kokouksissa keräämää tietoa.  
 

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen tilaisuuksiin 
ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, 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 suostumus.   
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  

 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.  

 
Kenelle tietoja siirretään?  



 

 

 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen 
käsittelijöille: 
- mahdollisesti käytetään tapahtumanhallintapalvelu Lyytiä, jonka kautta hallitaan 

tilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. LAB ja palveluntarjoaja ovat solmineet 
sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. 

- palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Microsoft Formsia ja 
Webropol-palvelua  

- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive for Business ja 
Microsoft Teams –palvelussa  

- em. tiedot raportoidaan hankkeen rahoittajalle 
 

 
Minne tietoja siirretään?  

 
 
Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.  

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

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

  
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen viisi vuotta. 
 
 

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. 

 
Rekisterin tiedot 

 
CB-Safe hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.1.2021–30.11.2022 



 

 

 
Rekisterinpitäjä 
 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 
Osoite:  
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
helpdesk@lut.fi 

 
Yhteyshenkilön tiedot 
 

Tarja Kovalev, LAB-ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta, Finland  
+358503226790 
tarja.kovalev@lab.fi 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako 
 

Henkkeen päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu. Hankepartnereita ovat:  Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos sekä Saint-Petersburg University of State Fire 
Service of the Ministry of Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination 
of Consequences of Natural Disasters. 
 
 

Hankkeen vastuullinen johtaja  
 

Kirsi Taivalantti, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5234 
kirsi.taivalantti@lab.fi 

 
 
Hankkeen suorittajat 

 
Projektipäälliköt, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen 
osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat  
 

LABin tietosuojavastaava 
 

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