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1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Kiinteistöpäällikkö Maiju Lassila
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, +358 44 4780271
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tilojen ja autopaikkojen avaimia luovutetaan ao. tarkoitukseen kuittausta vastaan. Avaimien kuittaajan
tiedoilla voimme varmistaa, kenelle avaimet on luovutettu.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
Tarkemmat käsittelyperusteet ovat artiklan 6 kohta 1, alakohta b.
☒

sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus: työsopimus, palvelusopimus

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Henkilötietolomake: Nimi, kotiosoite, puhelin, työnantaja/oppilaitos, yksikkö/luokkatunnus, lähin
esimies/ohjaava opettaja, toimenkuva, työsuhteen/harjoittelun kesto, työhuoneen numero,
vastaanotetun avaimen/kortin numero, päiväys ja allekirjoitus.
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
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Avainhallinnan kuittauslistoihin kirjataan henkilön nimi, luovutuspäivämäärä, allekirjoitus ja
nimenselvennys sekä palautusmerkintä.
Henkilötietolomakkeita ja kuittauslistoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin avain on sen
kuitanneella henkilöllä. Henkilötietolomakkeet tuhotaan sen jälkeen, kun avaimet on palautettu tai
todettu muuten hävinneiksi/tuhotuiksi/käyttökelvottomiksi. Kuittauslistoissa tieto poistetaan sitä mukaa
kuin palautustiedot on kirjattu.
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Manuaaliset avainkuittauslistat
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?
Avaimen kuittaajan henkilöllisyys varmennetaan avaimen luovutushetkellä ja tämä tieto kirjataan ylös
avaimien kuittauslistaan.

10. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen,
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi
selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen
toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:
☐
☒

Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:
Ei

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Rikostapauksissa tietoja luovutetaan poliisiviranomaisen pyynnöstä tutkintaa varten viranomaiselle.
Rikosasioiden ja väärinkäytösten selvittelyyn voidaan käyttää avainkuittauslistan henkilötietoja.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Avainkuittauslistan henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja listan avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuluu. Listat säilytetään kiinteistömestareiden lukituissa ja valvotuissa
tiloissa.
Lapin ammattikorkeakoulu
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Tietojen käsittely aloitetaan, mikäli rikos tai väärinkäyttö tai muuten poikkeustilanteeksi luettavaa
tapahtumaa täytyy selvittää.
14. Automatisoitu päätöksenteko
Ei tehdä
15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on
•
•
•
•
•
•
•
•

oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
oikeus saada pääsy tietoihin (tarkistusoikeus)
oikeus oikaista tietoja
oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.

Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

TIETOSUOJAILMOITUS
www.lapinamk.fi

Y-tunnus: 2528792-5

