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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
Suunnittelija Christa Haataja, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 5377320
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
Henkilötietoja käsitellään Palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutuksen hakuprosessissa ja
opiskelijavalinnassa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa valintaperusteiden mukainen
ja hakijoita tasapuolisti kohteleva valintaprosessi sekä hakijoiden ja korkeakoulun oikeusturva.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu. Pääasiallisina säädöksinä ovat
Ammattikorkeakoululaki 932/2014, Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 ja Laki
valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017.

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Hakuprosessissa ja opiskelijavalinnassa käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, henkilötunnus, äidinkieli,
yhteystiedot, sosiaali- ja terveysalan koulutustausta- ja työkokemustiedot.
Henkilötietoja säilytetään hakuprosessin ja siihen liittyvän oikaisupyyntöajan/päätöksestä valittamiseen
varatun ajan verran, kuitenkin 6 kuukautta opiskelijavalinnan jälkeen.
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8. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa
tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.
Henkilötiedot, joita hakuprosessissa ja opiskelijavalinnassa käsitellään, saadaan hakijan ilmoittamina
hakulomakkeen kautta. Hakulomakkeessa kysyttyjä henkilötietoja tarvitaan opiskelijavalinnassa, joten
niiden ilmoittamatta jättäminen estää osallistumisen hakuprosessiin ja mahdollisuuden tulla valituksi
koulutukseen.
9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Hakuprosessia ja opiskelijavalintaa varten kerättyjä henkilötietoja ei siirretä Lapin AMK:n sisäisiin
palveluihin, eikä luovuteta Lapin AMK:n ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittelyssä ei myöskään käytetä
ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.
10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Hakuprosessia ja opiskelijavalintaa varten kerättyjä henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain hakuprosessia ja opiskelijavalintaa suorittavat Lapin AMK:n työntekijät,
joille on annettu hallinnointioikeudet hakujärjestelmään ko. hakulomakkeiden käsittelyä varten ja joiden
tehtäviin kuuluu opiskelijavalinnan tekeminen tai siihen liittyvät tukitoimet.

12. Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU-tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:
Rekisteröidyllä on oikeus:
- saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä
- tarkastaa itseään koskevat tiedot
- pyytää tietojensa oikaisemista
- vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
- vastustaa tietojensa käsittelyä
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lain mukaista perustetta
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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
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