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LAUREAN TKI-HANKKEISSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Laurean koordinoimassa Mission Positive Handprint –

hankkeessa, jonka tarkoituksena on tukea ravitsemisalan yrityksiä muutoskyvykkyyden vahvistamisessa ja entistä 

ekologisempien toimintatapojen omaksumisessa.  Hanke toteutetaan Laurean, JAMKin ja Savonia-

ammattikorkeakoulujen yhteistyönä 

Tutkimuksen rekisterinpitäjä(t) 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Ratatie 22 

01300 Vantaa 

Savonia Ammattikorkeakoulu                                                                                                                            
Microkatu 1  
70210 Kuopio 
 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 
Rajakatu 35  
40200 Jyväskylä 
 

Tutkimuksen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa 

asioissa: 

Anne Turunen, anne.turunen@laurea.fi 

Hanneleena Uhlbäck-Ropponen hannaleena.uhlback-ropponen@savonia.fi 

Heidi Colliander heidi.colliander@jamk.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tutkimuksen suorittajat: 

Keräämme henkilötietoja työpajojen ja tapahtumien järjestämistä, materiaalin lähettämistä ja 
hankkeen seuraavia tapahtumia varten.  
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 

perusteella  

o Tutkittavan suostumus 

Tutkimuksessa kerättävät henkilötiedot: 

Hankkeen tapahtumien, työpajojen ja pilotointiyritysten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet: 

Ilmoittautumislomakkeet. 
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Tutkimuksen kesto ja henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen: 

1.9.2021-30.8.2023 

Tutkimuksen jälkeen: 

o Tutkimusrekisteri arkistoidaan Laurean suojatulle K-asemalle 2 vuoden ajaksi. 

o ilman tunnistetietoja 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet: 

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.  

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla. 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan  

o Käyttäjätunnuksin 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan 

seuraavasti:  

• Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen 

• Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen 

• Tietojen käsittelyn rajoittaminen 

• Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen 

• Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen 

Mikäli oikeudet estävät tieteellisen tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, 

saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja 

tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. 

Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 

käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
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