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HANKKEEN MAISTUVAA MUIKUSTA. UUSIA RUOKATUOTTEITA AMMATTIKEITTIÖILLE 
TIETOSUOJASELOSTE 

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

Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn informointia. 
Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta 
www.xamk.fi/tietosuojailmoitus. 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu  
PL 68 (Patteristonkatu 3)  
50101 Mikkeli 
Puhelinvaihde 0406550555  
Y-Tunnus: 2472908-22  
 
2. Rekisterin nimi 
 
Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille -hankkeen osallistuja- ja 
asiakasrekisteri. 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Projektipäällikkö 
Jenni Palosaari 
Patteristokatu 3 C 
50100 Mikkeli 
050 5711 336 
etunimi.sukunimi@xamk.fi 
 
4. Tietosuojavastaava 
 
Projektipäällikkö, tietosuojavastaava 
Markus Häkkinen  
Patteristokatu 3 
50100 Mikkeli 
040 1981 150  
tietosuojavastaava@xamk.fi 
 
5. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 

Henkilötietoja käsitellään  
 

http://www.xamk.fi/tietosuojailmoitus
mailto:tietosuojavastaava@xamk.fi
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• osana hankkeen toimenpiteitä sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttamiseksi  
• osana tiedonkeruuta vaikutusten arvioimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi  
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista 
tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. 

 
6. Millä perusteella tietojani käsitellään? 
 
Käsittelyperusteena on TKI-toiminnan yleinen etu. 
 
7. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat? 
 
Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille. 
Tuotekehityshanke 
18.3.2020-31.12.2021 
Projektipäällikkö  
Jenni Palosaari 
 
8. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Rekisteri sisältää lomakkeella pyydetyt tiedot. Näitä voivat olla lomakkeesta riippuen, seuraavat 
tiedot rekisteröidyistä: nimi, ammattinimike, yritys/työpaikka, paikkakunta ja sähköpostiosoite. 
 
9. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Henkilötiedot kerätään ne vapaaehtoisesti antaneilta. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa 
yhteystietojen tallentamisen henkilörekisteriin yhteystietolomakkeessa. 
 
10. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eli hanketoimijoiden ulkopuolisille toimijoille. 
Tietoja ei myöskään siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
11. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 
 
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. Henkilötietoja säilytetään 31.3.2022 saakka, jonka 
jälkeen rekisteri hävitetään asianmukaisesti. Mikäli rekisteröity pyytää poistamaan itseään 
koskevat henkilötiedot, ne poistetaan rekisteristä. 
 
12. 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.   
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13. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). Rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän rekisteriin liittyvät pyynnöt alla 
olevalle yhteyshenkilölle.  
 
Jenni Palosaari 
050 5711 336 
etunimi.sukunimi@xamk.fi 


