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KLUSTERILLA ELINVOIMAA ETELÄ-SAVON RUOKA-ALALLE -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 Oy Xamk 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
y-tunnus 2472908-2 
 
Yhteisrekisterinpitäjät: 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

Lönnrotinkatu 7 

50100 Mikkeli 

 

Luonnonvarakeskus 

Lönnrotinkatu 7 

50100 Mikkeli 

 

Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu 

PL 304 (Otavankatu 4) 

50101 Mikkeli 

 

ProAgria Etelä-Savo 

Mikonkatu 5 

50100 Mikkeli  

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Taina Harmoinen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
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Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
040 662 5560, taina.harmoinen(at)xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

• ruoka-alan klusterityöskentelystä kiinnostuneiden yritysten ja toimijoiden välinen yhteydenpito 
hanketoimijoiden kanssa 

 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietoja käsitellään ruoka-alan klusterityöskentelyyn liittyvään tiedotukseen ja sitoutumiseen 
perustettavaan ruokaklusteriin.  
 
Henkilötietojen käsittely tässä hankkeessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen 
tietosuojalakiin.  
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle -hanke on ruoka-alan kehittämishanke, joka toteutetaan 
1.11.2021-31.10.2022.  
Hankkeessa perustetaan Etelä-Savoon ruoka-alan klusteri ja rekisteröidään se European Cluster 
Collaboration Platform -alustalle. 
Hanketta toteuttavat: 
Teija Rautiainen, Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Taina Harmoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Päivi Pylkkänen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
Hanna-Maija Väisänen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 
Pirjo Kivijärvi, Luonnonvarakeskus 
Terttu Pulkkinen, Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu 
Tarja Pajari, ProAgria Etelä-Savo 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 
Hankkeen toteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk, Helsingin yliopiston Ruralia-
instituutti, Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy ja ProAgria Etelä-Savo toteuttavat hankkeen 
toimenpiteitä yhteisesti, joten rekisteritiedot ovat yhteisessä käytössä. 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltävät tiedot: 

• nimi 
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• yritys /toimija 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 

Ruokaklusterin yritys-rekisteriä ylläpidetään taustatietojärjestelmässä. Jokaisella yrityksellä on 
mahdollisuus milloin tahansa pyytää tietoja tai poistaa kaikki tietonsa ottamalla yhteyttä ylempänä 
mainittuun yhteyshenkilöön. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Rekisteriin lisättävät tiedot tulevat henkilöiltä itseltään henkilökohtaisesti tai ne on koottu erilaista 
lähteistä kuten yritysten kotisivut. Eri läheistä koottuja henkilötietoja käytetään hankkeessa 
perustettavaan Etelä-Savon ruokaklusteriin liittyviin toimenpiteiden tiedottamiseen. 
 
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. 
 
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 rahoittajat edellyttämän arkistointiajan mukaan. Hankkeen 
aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan Xamkin käytäntöjen mukaan 
10 vuodeksi. 
 
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.   
Asiakas- ja sidosryhmätietoja säilytetään asiakashallintajärjestelmässä, jossa tietojen ylläpitäminen on 
suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat rekisterissä käyttäjäoikeuksin 
rajatun ryhmän käytössä. 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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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. 
Taina Harmoinen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
040 662 5560, taina.harmoinen(at)xamk.fi 

 
 


