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Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI A75473

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, jäljempänä Xamk
PL 68 (Patteristonkatu 3)
50101 Mikkeli
Puhelinvaihde 040 655 0555
Y-tunnus: 2472908-2
Yhteisrekisterinpitäjät:
Etelä-Savon Koulutus Oy, jäljempänä Esedu
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu, jäljempänä SAMIedu
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marja Wickström, projektipäällikkö
Patteristonkatu 2
50100 Mikkeli
+35840 647 1721
marja.wickstrom@xamk.fi
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?
Hankkeessa käsitellään vain mukana olevien organisaatioiden edustajien henkilötietoja
sähköpostiviestintään.
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4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?
Toteuttajaorganisaation oikeutettu etu.

5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat
Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanke.
Hanke on luonteeltaan kehittämishanke.
Hanketta toteutetaan ajalla 2019 – 2021. Hankkeessa syntynyt aineisto säilytetään 10 vuotta
hankkeen päättymispäivästä. Myös kansallisen kirjanpitolain mukaisia säilytysaikoja noudatetaan.
OVI-hankkeen projektissa työskentelevät Xamkin, Esedun sekä SAMIedun työntekijät.
6. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos
kyseessä ei ole yhteistyöhanke)
Rekisteriä käsittelevät Xamkin, Esedun sekä SAMIedun talous- ja hanketyöntekijät.
7. Millaisia tietoja minusta käsitellään?
Nimi ja sähköpostiosoite. Mahdollisesti valokuva.
8. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
Jokainen on itse toimittanut tietonsa hankkeen yhteystietorekisteriin.
9. 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.
10. 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
11. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Yksilöityjä henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymiseen 31.12.2021 asti. Muita henkilötietoja
säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan.
12. Miten henkilötietoni suojataan?
OVI-hankkeesta ei synny manuaalista aineistoa.
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät, joilla työnsä
puolesta on niihin oikeus.
13. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?
Rekisteröidyn oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa
(xamk.fi/tietosuojailmoitus).
Rekisteröity voi tehdä kaikki tähän hankkeeseen liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle.
Marja Wickström, projektipäällikkö
Patteristonkatu 2
50100 Mikkeli
+35840 647 1721
marja.wickstrom@xamk.fi

