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PARK - PELIALA SUNNANNÄYTTÄJÄNÄ KOHTI PANDEMIARESILIENTTIÄ KOULUTUSTA 
HANKKEEN UNHAPPY PLACE SOVELLUKSEN 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 Oy 

PL 68 (Patteristonkatu 3) 

50101 Mikkeli 

Puhelinvaihde 040 655 0555 

Y-Tunnus: 2472908-2 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Jani Saari 
Ohjelmistosuunnittelija 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu - XAMK 
0504626560 
jani.saari@xamk.fi 
 
 
3. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 

PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta 
Hankkeessa kartoitetaan yritysten pandemiahaasteita kyselyin ja haastatteluin. Hankkeessa 
järjestetään kehittämisluontoisia koulutustapahtumia, joiden yhteydessä ja jälkeen voidaan 
toteuttaa haastatteluja tai kyselytutkimuksia. 
Hankkeen kesto 1.3.2021-31.8.2022. 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa. 
Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 
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Tiina Savallampi 
Projektipäällikkö 
Paraatikenttä 7 
45100 Kouvola 
044 702 8960 
tiina.savallampi@xamk.fi 
 
Jani Saari 
TKI-asiantuntija 

jani.saari@xamk.fi 
 
 
4. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 

Käsiteltäviä tietoja ovat sovelluksen käyttödataan littyvät tiedot, kuten esimerkiksi käyttämäsi 
laitteen IP-osoite, selainversion, käyttöaika sekä muu diagnostinen data. Käyttäessäsi 
sovellusta mobiililaitteella voimme kerätä esimerkiksi mobiilaitteesi mallitietoja, IP-osoitetta, 
käyttöjärjestelmääsi koskevia tietoja sekä muita diagnostisia tietoja. 
 

 
5. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Käyttödataa voidaan kerätä automaattisesti käyttäessäsi sovellusta. 
 
6. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eli hanketoimijoiden ulkopuolisille toimijoille. 
 
7. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
 
Esim. 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 
 
8. 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. 
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9. 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. 
 
10. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Käyttäjät voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle. 
 
Jani Saari 
Ohjelmistosuunnittelija 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu - XAMK 
0504626560 
jani.saari@xamk.fi 
 

 
 

 
 
 


