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Kulutusjouston mahdollisuudet - KULUMA A76814 

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, jäljempänä Xamk 
PL 68 (Patteristonkatu 3) 
50101 Mikkeli 
Puhelinvaihde 040 655 0555 
Y-tunnus: 2472908-2 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Erja Tuliniemi, projektipäällikkö 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358 44 702 8469 
erja.tuliniemi@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Hankkeessa käsitellään mukana olevien organisaatioiden edustajien henkilötietoja 
sähköpostiviestintään sekä tapahtumiin liittyviä osallistujatietoja. Suomen lain perusteella myös 
rahoitusviranomaisella on oikeus nähdä tapahtumiin osallistuneiden henkilöiden tiedot 
(allekirjoitus, nimenselvennys, yrityksen Y-tunnus). Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.  
Mikäli tutkimusaineiston keräyksen yhteydessä tulee ilmi henkilötietoja, tällöin henkilötiedot 
poistetaan ja käsitellään tutkimusaineisto erillään. Tutkimusaineistoa voidaan käyttää hankkeen 
päätyttyä. Tutkimusaineiston keräyksen yhteydessä voidaan järjestää halukkaille vastaajille 
mahdollisuus lahjakorttiin. Tiedot lahjakortin toimittamista varten kerätään erillisellä lomakkeella, 
jolloin tutkimusaineiston vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. 
 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Toteuttajaorganisaation oikeutettu etu. 
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5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Kulutusjouston mahdollisuudet - KULUMA. Hanke on luonteeltaan kehittämishanke. Hanketta 
toteutetaan ajalla 5/2021 – 8/2022. Hankkeessa syntynyt aineisto säilytetään 10 vuotta hankkeen 
päättymispäivästä. Myös kansallisen kirjanpitolain mukaisia säilytysaikoja noudatetaan. Hanketta 
suorittaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy TKI yksikön Kymenlaaksossa toimiva 
vahvuusala Metsä, Ympäristö ja Energia. 
 
6. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Rekisteriä käsittelevät Xamkin talous- ja hanketyöntekijät. Tämä hanke on kokonaan Xamkin 
toteuttama eli ei yhteistyöhanke. 
 
7. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Nimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, puhelinnumero, yrityksen y-tunnus, osoitetiedot. 
 
8. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Hankkeen yhteistyöstä: tapahtumiin ilmoittautuminen, yhteistyötapaamiset ja muu yhteistyö. 
Ilmoittanut itse toimittaa tarvittavat tiedot. 
 
9. 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. 
 
10. 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 
 
11. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 
 
Yksilöityjä henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymiseen 31.8.2022 asti. Muita henkilötietoja 
säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 
 
12. Miten henkilötietoni suojataan? 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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KULUMA-hankkeessa ei kerätä manuaalista aineistoa. 
 
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin, joihin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 
salasanat. Järjestelmien tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, 
joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.   
 
 
13. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
 
Rekisteröidyn oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Rekisteröity voi tehdä kaikki tähän hankkeeseen liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle. 
 
Erja Tuliniemi, projektipäällikkö 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358 44 702 8469 
erja.tuliniemi@xamk.fi 
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