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1. Rekisterinpitäjä
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Hallintojohtaja Ari Konu
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Ulla Okkonen, ulla.okkonen@lapinamk.fi
Suunnittelija Katja Mattila, katja.mattila@lapinamk.fi (alumnirekisteri)
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulun uutiskirjeiden vastaanottajalistojen
hallinnoinnissa ja uutiskirjeiden lähetyksessä. Uutiskirjeen sähköpostirekisteri muodostuu uutiskirjeen
vastaanottajien sähköpostiosoitteista. Muita henkilötietoja ei tallenneta.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.
Tarkemmat käsittelyperusteet ovat:
☒
rekisteröidyn suostumus
7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet sekä Lapin ammattikorkeakoulun
alumni-, sidosryhmä- ja varainhankinnan rekisteristä luovutetut sähköpostiosoitteet.
Sähköpostirekisteri säilytetään toistaiseksi. Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.
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8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Uutiskirjeen vastaanottajien sähköpostiosoitteet ovat Liana Technologies Oy:n ylläpitämässä
järjestelmässä.
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.
Uutiskirjeen sähköpostirekisterin muodostavat
• uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden ilmoittamat sähköpostiosoitteet
• Lapin ammattikorkeakoulun alumni-, sidosryhmä- ja varainhankinnan rekisteristä luovutetut
sähköpostiosoitteet
Uutiskirje toimitetaan vain niille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa.
10. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:
☒
☒

Kyllä, mikäli uutiskirje luetaan selaimella Lapin AMKin verkkosivuilta (julkaisujärjestelmä Infoweb)
Ei, mikäli uutiskirje luetaan sähköpostiviestinä

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta Lapin ammattikorkeakoulun ulkopuolelle eikä Lapin ammattikorkeakoulun
sisällä muuhun tarkoitukseen.
12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.
13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt Lapin ammattikorkeakoulussa ja Liana Tecnologies
Oy:ssa joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Henkilötietojen käsittely edellyttää tunnistautumista.
14. Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.
15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista ja peruuttaa uutiskirjeen tilaus uutiskirjeviestissä
olevan linkin kautta. Tällöin rekisteröidyn sähköpostiosoite poistuu automaattisesti Liana Technologies
Oy:n ylläpitämästä uutiskirjejärjestelmästä.
Lapin ammattikorkeakoulu
www.lapinamk.fi
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Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, tarkastaa itseään koskevat
tiedot tai pyytää tietojensa oikaisemista ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen
viestinta@lapinamk.fi
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.
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