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YRITTÄJÄN TUKIVERKKO -HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE

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, Patteristonkatu 3 D, 50101 Mikkeli
Yhteisrekisterinpitäjät:
Kouvola Innovation Oy
Paraatikenttä 4,45100 Kouvola
https://www.kinno.fi/tietosuoja
Cursor Oy
Kyminlinnantie 6,48601 Kotka
https://www.cursor.fi/tietosuoja
2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa
Xamk, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Hanna Nieminen, +358 50 356 0502, hanna.nieminen@xamk.fi
Elina Saarela, +358 50 560 8454, elina.saarela@xamk.fi
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja hankkeen koulutusten sekä palvelujen
tarjoaminen kohderyhmälle; Yrittäjän tukiverkko -hankkeen tarjonnan suunnittelu ja hankkeen
palvelujen ja tapahtumien (webinaarit, työpajat, digiklinikat) viestintä. Tietojen perusteella voidaan
kohdentaa hankkeen viestintää tarkemmin tietyille kohderyhmille.
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
EUn yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus.
Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuojaasetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen
tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on

9.12.2020

käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159)
tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan.
5. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat
Yrittäjän tukiverkko -hanke
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Cursorin ja Kinnon toteuttama Yrittäjän tukiverkko hanke tukee kymenlaaksolaisia yrityksiä koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa
tilanteessa. Hankkeen tavoitteena on yritysten muutosvalmiuksien lisääminen ja erityisesti
digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto, maakunnan
omaehtoinen kehittäminen (MOKRA).
Hankkeen verkkosivut: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tukiverkko/
Hanke kestää 31.3.2021 asti.
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Tarkoituksenamme on jakaa hankkeessa kerättyä henkilötietoa hankkeen toteuttajien kesken.
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään?
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot, yritys/organisaatio, käyttäjän
antamat yritystiedot, hankkeen kyselyihin annetut tiedot, muut käyttäjältä kerätyt tiedot, muut
hankkeen raportoinnin kannalta ja soveltuvan koulutuksen sekä palvelujen järjestämisen
edellyttämät olennaiset tiedot.
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla, lähetetyistä
viesteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
tietojaan.
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja käsittelevät kohdassa yksimainitut rekisterinpitäjät. Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa
hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan edellyttämistä asioista mm.
tilaisuuksien osallistujalistat.
9. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella?
Xamkissa käytetään tallennustilana Microsoftin Azure-pilvipalveluita. Microsoft saattaa siirtää
näihin palveluihin tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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Microsoftin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fiFI/privacystatement
Hankkeessa toteutetaan webinaareja, koulutuksia ja digiklinikoita erilaisten kansainvälisten
etäyhteysjärjestelmien kuten Zoomin ja Teamsin avulla.
10. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään hankkeen raportoinnin vaatiman ajan eli 10 vuotta hankkeen
päättymisestä.
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).
Rekisteröidyt voivat tehdä kaikki tähän hankkeeseen liittyvät pyynnöt alla oleville
yhteyshenkilöille.
Hanna Nieminen, hanna.nieminen@xamk.fi tai Elina Saarela, elina.saarela@xamk.fi

