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1. Rekisterinpitäjä 
Lapin ammattikorkeakoulu Oy 
Jokiväylä 11 C 
96300 Rovaniemi 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja 
 
Ari Konu, Hallinto ja henkilöstöjohtaja 

 
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt 

 
Mika Nikula 
etunimi.sukunimi@ulapland.fi 
puh: 040 358 1735 
 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365, 
tietosuoja@lapinamk.fi. 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto tarjoaa yhteisiä projektityötiloja kumppaniorganisaatioille ja 
hallinnoi projektityötilojen käyttöoikeuksia.  

 
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 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät), alakohdat a – j: 
☒ rekisteröidyn suostumus 
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7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat 
 

Käyttöoikeuspyynnöt tallennetaan Extranet palveluun, jossa ne ovat ylläpitäjien käsiteltävissä.  

Henkilötiedot: sähköpostiosoite Lisäksi: projektityötila, peruste käyttöoikeudelle työtilaan/rooli 
projektissa.  

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin työtila on projektin tai hankkeen kannalta tarpeellinen tai rekisteröity 
pyytää ne poistamaan 

 
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät 

 
Eduuni-palvelu Sharepoint alustalla 

 
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa 

tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja. 
 

Tiedot saadaan kumppaniorganisaation/henkilön suostumuksella heiltä itseltään. Henkilötietoja ei kerätä 
muista lähteistä.  

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:           

 
11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet 

Tietoja ei siirretä 

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoja käsittelevät vain kyseessä olevan projektityötilan 
ylläpitäjät ja Extranet-palvelun pääkäyttäjät.  

 
14. Automatisoitu päätöksenteko 
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Ei tehdä  

 
15. Rekisteröidyn oikeudet 

 
 Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, vaatia oikaisemaan, poistamaan itseään koskevat tiedot, vastustaa 
käsittelyä ja rajoittaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Kaikissa em. asioissa voit 
ottaa yhteyttä työtilan ylläpitäjään 

 
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. 

 
 
 
 
 
 


