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XGS – TULEVAISUUDEN PELITEKNOLOGIAN TARPEET JA OSAAJAT 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 Oy 

PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 

50101 Mikkeli 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Jani Ruotsalainen 

Pääskysentie 1 

48220 Kotka 

+358505341105 

jani.ruotsalainen@xamk.fi 

 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Tieteellinen tutkimus- ja kehitystyö on Xamkin perustehtäviä. Henkilötietoja käsitellään hankkeen 
toimenpiteiden suorittamisen vaatimalla tavalla. 
 
Hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia ja niitä varten kerätään ja käsitellään henkilötietoja. 
Hankkeessa järjestetään työharjoittelua, joka vaatii henkilötietojen käsittelyä. Hankkeessa 
tehdään erilaisia projekteja yritysten kanssa yhteistyössä. Hankkeessa kehitetään koulutusta ja 
sitä varten tuotetaan erilaisia tutkimuksia ja kyselyitä. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 



 
 
 
 

2 
 

  
 

 

 
 
Henkilötietojen käsittelemisen perusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta). 
 
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 
 
Hankkeen nimi: XGS – Tulevaisuuden peliteknologian tarpeet ja osaajat 
EU:n osarahoittama tutkimus- ja kehityshanke 
Kestoaika: 1.1.2023 – 31.12.2025 
 
Hanketta suorittavat henkilöt: 
Jani Ruotsalainen, Eric Littell, Sabine Suorsa 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Rekisteriin talletetaan henkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita ja tarvittaessa osoitteita ja 
puhelinnumeroita. Rekisteriin ei talleteta sellaisia henkilötietoja, joita ei ole välttämätöntä käsitellä. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Rekisteriin lisätään tietoja rekisteröitäviltä keräämällä. 
 
Rekisteröidyltä pyydetään suostumus tietojen keräämiseen ja käsittelemiseen lain vaatimalla 
tavalla tietojen keräämisen yhteydessä. 
 
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). 
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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. Oikeuksia päivitetään jatkuvasti. 
 
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). 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Jani Ruotsalainen 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
+358505341105 
jani.ruotsalainen@xamk.fi 
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