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KUMPPANUUDELLA RUOKASEKTORILLE VUOROVAIKUTUSTA JA INNOVATIIVISUUTTA – KURVI -HANKKEEN 

TIETOSUOJASELOSTE 

Päivitetty 11.1.2021 

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  

Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn 

informointia. Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta 

xamk.fi/tietosuojailmoitus. 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk 

Patteristonkatu 3 

50100 Mikkeli 

y-tunnus 2472908-2 

 

Yhteisrekisterinpitäjät: 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

Lönnrotinkatu 7 

50100 Mikkeli 

 

Luonnonvarakeskus 

Lönnrotinkatu 7 

50100 Mikkeli 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 

Taina Harmoinen 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Patteristonkatu 3 

50100 Mikkeli 

040 662 5560, taina.harmoinen(at)xamk.fi 

 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 

Tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

 ruoka-alan yritysten ja toimijoiden välinen yhteydenpito hanketoimijoiden kanssa 
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4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 

Henkilötietoja käsitellään ruoka-alaan liittyvään tiedotukseen.  

 

Henkilötietojen käsittely tässä hankkeessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen 

tietosuojalakiin.  

 

5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI -hanke toteutetaan 
1.10.2018-31.12.2021. Hanke on ruoka-alan kehittämishanke ja se toimii ruoka-alan alueellisena 
koordinaatiohankkeena vuosina 2018-2020.  
Hanketta toteuttavat: 

Taina Harmoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Riitta Kaipainen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

Pirjo Kivijärvi, Luonnonvarakeskus 

 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 

Hankkeen toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk, Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutti ja Luonnonvarakeskus toteuttavat hankkeen toimenpiteitä yhteisesti, joten rekisteritiedot ovat 

yhteisessä käytössä. 

 

6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 

Käsiteltävät tiedot: 

 nimi 

 yritys 

 puhelinnumero 

 sähköpostiosoite 

 yritysten toiveet ruoka-alan kehittämiselle 

 

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

 

Rekisteriin lisättävät tiedot tulevat henkilöiltä itseltään henkilökohtaisesti. 

 

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu 

rekisteröidyn kanssa. Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä 

rahoittajan edellyttämistä asioista mm. tilaisuuksien osallistujalistat. 
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9. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 

 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 
Xamkissa käytetään tallennustilana Microsoft pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). 
Microsoft käsittelee pääsääntöisesti tietoja EU/ETA-alueella ja alueellisissa tietokeskuksissa. Microsoft on 
sitoutunut toimimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Microsoftin tietosuojalauseke on 
luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement 
 

10. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

 

Yhteystietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen 

henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö 

edellyttää. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun on säilytettävä kirjanpito, muistiinpanot ja tositteet vähintään 

kolme vuotta siitä, kun Euroopan komissio suorittaa ohjelman viimeisen Euroopan unionin 

rahoitusosuuden maksun, arvion mukaan vuoden 2027 loppuun. Näihin säilytettäviin tietoihin kuuluvat 

tilaisuuksien osallistujaluettelot. 

 

11. Miten henkilötietoni suojataan? 

 

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän 

tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin 

oikeus.   

 

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 

 

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 

(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 

Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 

yhteyshenkilölle. 

 

Taina Harmoinen 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Patteristonkatu 3 

50100 Mikkeli 

040 662 5560, taina.harmoinen(at)xamk.fi 

 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement

