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Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin –hankkeen tietosuojailmoitus 

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 
PL 68 (Patteristonkatu 3) 
50101 Mikkeli 
Puhelinvaihde 0406550555 
Y-Tunnus: 2472908-2 
 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Laura Häkkinen 
projektipäällikkö 
Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358 50 468 8082 
laura.hakkinen@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Tietoja käytetään turvapuiston sidosryhmän kanssa viestimiseen ja –yhteistyön ylläpitoon. 

 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietojen käsittely TKI-hankkeessa perustuu yleiseen etuun (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta, TKI). 
Sidosryhmärekisteriä ja tulevaa (asiakas)kontaktointia varten kerätyt henkilötiedot perustuvat 
rekisteröidyn suostumukseen. 
 
Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-
asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen 
tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on 
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käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) 
tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin 
Xamkin opiskelijoiden hahmottaminen ammatillisen osaamisen tai yrityksen perustamisen kautta 
*ship startup Festivaaliin. 
 
1.1.2021-31.12.2021 
 
Laura Häkkinen 
projektipäällikkö 
Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358 50 468 8082 
laura.hakkinen@xamk.fi 
 
Noora Talsi 
Tutkimusjohtaja 
Digitaalinen talous 
+358 40 648 5020 
noora.talsi@xamk.fi 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, tehtävänimike tai toimenkuva, toimiala ja yhteystiedot josta 
vastaajan tavoittaa (puhelin tai sähköposti). 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Henkilötietoja kerätään sidosryhmäläisiltä esim. kyselyjen avulla. Lisäksi tietoja saatetaan kerätä 
julkisista lähteistä (esim. internet). 
 
Rekisteröitävältä pyydetään suostumus tietojensa lisäämisestä sidosryhmärekisteriin kyselyn 
ohessa. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. 
 
9. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
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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? 
 
Henkilötietoja säilytetään hankkeen keston ajan tai niin kauan, kun niitä tarvitaan. 
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 työnsä 
puolesta on niihin oikeus.   
 
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. 
 
Laura Häkkinen 
projektipäällikkö 
Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358 50 468 8082 
laura.hakkinen@xamk.fi 
 


