
TIETOSUOJAILMOITUS 

Kestävä hyvinvointi, Vaikuttavat hyvinvointipalvelut osaamiskärjen tietosuojailmoitus 

Päivitetty 17.5.2022

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679. 

Tämä dokumentti perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 ja 14 artikloihin, sekä 
tarkentaa ja täsmentää tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn 
informointia. Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy 
osoitteesta xamk.fi/tietosuojailmoitus. 

1. Rekisterinpitäjä
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy PL 68 (Patteristonkatu 3)
50101 Mikkeli
Puhelinvaihde 040 655 0555
Y-Tunnus: 2472908-2
Tutkimustieto- tietoryhmän vastaava: Minna Pasila
sopimus- ja IPR-asiantuntija
p. 050 312 5109 minna.pasila@xamk.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
- Tapahtumiin ilmoittautumisen hallinta
- Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus-, kehittämis- ja

innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttaminen
- Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, sisältäen myös palveluiden myynnin ja

yhteistyöprojektien toteuttamisen
- Markkinointi ja tiedottaminen

3. Rekisterin tietosisältö

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi käsiteltäviä tietoja voivat 
olla henkilön tehtävänimike ja työpaikka, organisaatio tai toimiala, sekä 
sidosryhmäyhteistyöhön liittyvät tiedot, kuten tieto TKI-toiminnan tarpeesta tai palaute TKI-
toimenpiteistä. Pääsääntöisesti puhelin- ja osoitetietoina rekisteröidään henkilön 
työpaikkaan liittyvät yhteystiedot. Mikäli yhteystiedot saadaan henkilöltä itseltään, ne 
voivat olla myös kotipuhelin ja kotiosoitetiedot. 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan online-rekisteröitymislomakkeen kautta, muilla 
vastaavilla kyselylomakkeilla (esim. Sähköpostitse lähetettävä linkki online-
kyselylomakkeeseen), webinaarialustan keräämistä tiedoista (kuten osallistujalista), tai 
paikan päällä tapahtumissa kerättävistä tiedoista (kuten osallistujalista).



5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Käytämme sähköpostien lähettämiseen yhdysvaltalaista MailerLite-pilvipalveluohjelmistoa. 
Tietoja säilytetään MailerLiten palvelimella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta 
kolmansille osapuolille. MailerLiten tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: 
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa. 
Mikäli rekisteröity pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, ne poistetaan 
rekisteristä. Mikäli henkilö peruu suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä 
tarkoituksessa, tämä merkitään järjestelmään kyseisen henkilön tietoihin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset tiedot tallennetaan asianmukaisesti tietojärjestelmään, jonka käyttäjillä on 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä 
käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.
Kirjallisesti täytetty kyselyaineisto arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän 
toimitiloissa.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai 
käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

8. Rekisteröidyn oikeudet
8.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröity voi pyytää itselleen itseään koskevat tiedot. Pyynnössä rekisteröidyn tulee 
yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee.
8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta. Rekisterinpitäjä päivittää 
rekisterissään olevat henkilötiedot myös oma-aloitteisesti aina, kun hän saa niistä tiedon 
joko rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä.
8.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröity voi ilmoittaa kirjallisesti kiellon henkilötietojensa käyttämiseen. Tästä kiellosta 
tehdään merkintä rekisteriin. Rekisteröity voi myös pyytää poistamaan itseään koskevat 
henkilötiedot rekisteristä. Tiedot poistetaan, mikäli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
Oy:llä ei ole lakiin perustuvaa syytä säilyttää tietoja, esimerkiksi sopimusvelvoitteen 
täyttäminen tai TKI-työn toteuttaminen.
8.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu:
- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan
ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
- Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan niiden käytön rajoittamista.
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.



- Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla 
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 
rekisteröidyn perusteet.
8.5 Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa erityisellä perusteella henkilötietojensa käsittelyä, joka 
perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
8.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, 
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja 
käsittely tapahtuu automaattisesti.
8.7 Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröidyllä tulee olla tieto oikeudesta peruuttaa suostumus aina niin halutessaan. 10.8 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa 
väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.




