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Palvelutoiminta
1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallintojohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Mirva Juntti
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin koottuja asiakas-, kumppani- ja sidosryhmätietoja hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun
sidosryhmätoiminnassa. Rekisteröinnin perusteena on asiakas- tai yhteistyösuhde Lapin AMK:n kanssa tai
Lapin AMK:n tuottamien palveluiden käyttäminen.
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään Lapin AMK:n
- täydennyskoulutuksen ja muiden koulutus- ja kehittämispalvelujen markkinoinnissa.
- asiakkaiden ja Lapin AMK:n väliseen yhteydenpitoon
- AMK:n tapahtumien, palveluiden ja koulutusten tiedottamiseen sekä markkinointiin
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 tai 9 artiklaan (vähintään yksi peruste).
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f:
☒
rekisteröidyn suostumus
☐
sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena)
sopimus:
☐
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
säädökset:

☐

☐

rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeä etu
yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☐ henkilön asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa kuvaavat tiedot
☐ yleisen edun mukainen viranomaistehtävä

☐ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
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☐

☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Rekisteri sisältää rekisteröidyn osalta seuraavat tiedot
- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- mahdollinen ammatti- tai asiantuntijuussektori
- sukupuoli
- asiakas/sidosryhmä
- suostumus henkilötietojen käsittelyyn
Lisäksi voidaan tallentaa
- rekisteröidyn sidosryhmähistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen /asiakkaalta)
- organisaation nimi
- asema tai tehtävä organisaatiossa
- organisaation osoite
- organisaation toimiala ja palvelusektori
Tiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä tai rekisterissä olevan sähköpostiosoitteen
toimimisen loputtua tai asiakassuhteen päättyessä organisaatioyhteyshenkilöiden tietojen osalta.

8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Henkilötietojen käsittelyssä ei tällä hetkellä käytetä tietojärjestelmiä, mutta järjestelmän hankinta on
suunnitteilla. Siihen saakka tiedot tallennetaan Lapin ammattikorkeakoulun verkkolevyllä sijaitsevaan
excel-taulukkoon.
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn oman ilmoituksen perusteella tai
uutiskirjeentilaus- tai koulutusilmoittautumislomakkeelta.
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:
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☒

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Tietoja ei luovuteta Lapin AMK:n ulkopuolelle.
12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Järjestelmään
kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. Käyttäjätunnus on
voimassa määrätyn ajan.
Fyysinen suojaus noudattaa Lapin ammattikorkeakoulun tietoturvasäännöksiä. Järjestelmän palvelimet
sijaitsevat EU:n alueella. Sovelluksen ja palvelimen välinen yhteys on suojattu.
14. Automatisoitu päätöksenteko
Automatisoitua päätöksentekoa ei tehdä.
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli 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)
b)
c)
d)
e)

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15)
Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 19)
Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17)
Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18)
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20)

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa sitä koskevan pyynnön ammattikorkeakoulun
verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi.
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoituksen kohdassa 4.

Lapin ammattikorkeakoulu
www.lapinamk.fi

TIETOSUOJAILMOITUS

