
 
 
 
 

1 
 

  
 
 

 
Kymenlaakso Startup Ecosystem –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 
PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 
50101 Mikkeli 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Ari Utriainen 
Osoite 
Kouvolan kampus  
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
p. 0447028761 
etunimi.sukunimi@xamk.fi  
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
Tapahtumien osallistujalistat ja ilmoittautumislistat tallennetaan 
asianhallintajärjestelmään.  
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilöiden nimet kerätään listoihin tapahtuman ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä. 
Listoista nähdään tapahtumiin osallistuneet ihmiset ja tapahtumien henkilömäärä. 
Osallistujalistojen perusteella tarkastellaan tapahtumien kiinnostavuutta ja todennetaan 
kävijämäärä. 
 
Oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta). 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 
Patteri Entrepreneurship ry (Patteri ES) Opiskelijayhdistys 
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- Tehtävänä järjestää *Ship startup festival –tapahtuma ja olla mukana muissa hankkeen 
järjestämien opiskelijatapahtumien toteuttamisessa. 

- Edistää toiminnallaan opiskelijoiden yrittäjyyttä 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu -Xamk TKI  

- Hallinnoi hanketta 
- Vastaa hankkeen kokonaisvaltaisesti hankkeen tavoitteiden ja työpakettien toteutumisesta 

 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Kymenlaakso Startup Ecosystem –hanke  
01.09.2018 - 30.11.2020 
Aineiston säilytysvelvoite 5 vuotta. 
 
Hankehenkilöstö 
Minna Lehesvuori, projektipäällikkö 
Kirsi Rouhiainen, TKI-asiantuntija 
Minna Nieminen, projektityöntekijä 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
Nimi ja sähköpostiosoite  
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
Tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella tapahtumien mainonnan yhteydessä tai 
tapahtumassa osallistujien itse täyttämään osallistujalistaan. 
 
Ilmoittautumislomakkeet tapahtumiin ja tapahtumien osallistujalistat tallennetaan 
asianhallintajärjestelmään. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
9. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
Ei 
 
Xamkissa käytetään tallennustilana pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). Microsoft saattaa siirtää 
näihin palveluihin tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
Microsoftin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-
FI/privacystatement 
 
10. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 
Viisi vuotta 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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11. Miten henkilötietoni suojataan? 
Paperiset osallistujalistat tallennetaan hanketyön vaatimaan tietojärjestelmään, jonka jälkeen 
paperit tuhotaan. 
 
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? 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Ari Utriainen 
Osoite 
Kouvolan kampus  
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
p. 0447028761 
Ari.utriainen@xamk.fi 

 
 

 
 
 


