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ÄXÖNIÄ KORKEAKOULUUN -HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE 

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

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa rekisteröidyille käsiteltäessä henkilötietoja. 
Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. 
Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että 
rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. 

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 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Essi Kähkönen 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
040 537 4085 
essi.kahkonen@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietoja käsitellään 
• osana hankkeen toimenpiteitä 
• rahoittajan ja hankkeen hallinnointia seuraavien viranomaisten vaatiman raportoinnin ja 
dokumentoinnin osana  
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietojen käsittelemisen perusteena on hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja 
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus 
sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus.  
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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 
käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) 
tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan.  
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Äxöniä korkeakouluun -hanke 
Hanke on luonteeltaan toiminnallinen kehittämishanke. Hankkeessa toteutetaan liikuntatoimintaa 
Xamkin opiskelijoille hyvinvoinnin tukemiseksi. Mahdollisesti toteutettavassa liikuntapalveluiden 
palautekyselyssä (anonyymi) kartoitetaan opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja liikunnan 
yhdistäviä tarpeita. 
 
Hankeaika 15.12.2021-31.12.2022.  
 
Essi Kähkönen 
projektipäällikkö 
040 537 4085 
essi.kahkonen@xamk.fi 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä tietoja ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.   
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Henkilötietoja kerätään osallistujilta itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 
osallistujien täyttämistä ilmoittautumislomakkeista, joilla ilmoittaudutaan hankkeessa 
järjestettäviin toimenpiteisiin.  
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Hankkeessa hankitaan liikuntapalveluja 
myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Saatamme luovuttaa listan ilmoittautuneista palvelun 
järjestäjälle, jos se on turvallisuussyistä tarpeellista. 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). 
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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. 
 
12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Rekisteröidyt voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Essi Kähkönen 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
040 537 4085 
essi.kahkonen@xamk.fi 

 
 

 
 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement

