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HANKKEEN BECO – BETONIN ROOLI HIILINEUTRAALISSA YHTEISKUNNASSA 
TIETOSUOJASELOSTE 

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

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

1. Rekisterinpitäjä 
 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 
50101 Mikkeli 
Puhelinvaihde: 040 655 0555 
Y-tunnus: 2472908-2 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Tiina Kaprio 
Projektipäällikkö 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
puh. 050 577 1822 
tiina.kaprio@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietoja käsitellään 

• osana hankkeen toimenpiteitä sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttamiseksi 

• osana tiedonkeruuta vaikutusten arvioimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
• osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja 

tuloksista tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelemiselle on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus. 
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Henkilötietoja käsitellään lisäksi oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä sekä asiakassuhteiden hoitamisessa. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
BECO – Betonin rooli hiilineutraalissa yhteiskunnassa 1.2.2021 – 31.8.2022 
 
Tiina Kaprio 
Projektipäällikkö 
tiina.kaprio@xamk.fi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Metsä, ympäristö ja energia vahvuusala 
Pääskysentie 1, 48220 Kotka 
 
Elli Tykkä 
Laboratorioinsinööri 
elli.tykka@xamk.fi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Metsä, ympäristö ja energia vahvuusala 
Pääskysentie 1, 48220 Kotka 
 
Petteri Jernström 
TKI-yksikön johtaja, Kymilabs 
petteri.jernstrom@xamk.fi 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Metsä, ympäristö ja energia vahvuusala 
Pääskysentie 1, 48220 Kotka 
 
Lisäksi henkilötietoja saattavat käsitellä muut hankkeessa työskentelevät henkilöt tai opiskelijat. 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja esimerkiksi hankkeen tilaisuuksien yhteydessä ovat nimi ja 
yhteystiedot. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä. 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujille lähetettävistä kyselyistä ja materiaaleista. 
 
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? 
 
Henkilötietoja säilytetään hankkeen ajan ja niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen 
olemassa. Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan 
mukaan. 
 
Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan Xamkin 
käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. 
 
Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Henkilöllä on 
oikeus perua suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä tarkoituksessa, jolloin tämä 
merkitään järjestelmään henkilön tietoihin. 
 
11. Miten henkilötietoni suojataan? 
 
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät (henkilöt), joilla on 
työnsä puolesta niihin oikeus. 
 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan käyttäjälle tai 
viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
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. 
 
Tiina Kaprio 
Projektipäällikkö 
Pääskysentie 1 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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48220 Kotka 
puh. 050 577 1822 
tiina.kaprio@xamk.fi 

 
 

 
 
 


