Vastuullisen matkailun portaat – tietosuojaseloste
1 Rekisterin nimi

Vastuullisen matkailun portaat –hankkeen
henkilötietorekisteri
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35,
40100 Jyväskylä

2 Rekisterinpitäjä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13,
00520 Helsinki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Patteristonkatu 3 D,
50101 Mikkeli
Oulun yliopisto
Pentti Kaiteran katu 1,
90014 Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Yliopistonkatu 8,
96100 Rovaniemi
3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rositsa Röntynen, projektipäällikkö,
rositsa.rontynen@jamk.fi
+358504361196
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Meri Vehkaperä,
meri.vehkapera@haaga-helia.fi
+358404887176
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Marjo Äikäs
marjo.aikas@xamk.fi
+358447028759

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
JAMK University of
Applied Sciences

Postiosoite/
Address
PL 207
FI-40101 Jyväskylä
FINLAND

Puhelin/Tel.
020 743 8100
+358 20 743 8100

Faksi/Fax
(014) 449 9694
+358 14 449 9694

Internet
www.jamk.fi

Y-tunnus
1006550-2

Oulun yliopisto
Kaarina Tervo-Kankare
kaarina.tervo-kankare@oulu.fi
+358503507159
Lapin yliopisto
Minni Haanpää
minni.haanpaa@ulapland.fi
+358404844192
4 Henkilötietojen käsittely ja sen
tarkoitus

EUn yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
yhteydenpito sidos- ja kohderyhmiin sekä
koulutuksen pilotointi ja toteuttaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
•
•

•
•

osallistujalistojen tiedot: hankkeen
tilaisuuksiin osallistujien nimi,
organisaatio, sähköpostiosoite
ESR-lomakkeiden tiedot:
hankkeeseen osallistuneiden nimi,
sukupuoli, osite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, työllisyystilanne,
koulutusaste
testaajien rekrytointikyselyn tiedot:
nimi, sähköposti, kotikunta,
opiskelu-/työtilanne
kehitettävän koulutuksen
verkkosivujen keräämät tiedot:
o Sensei -oppimisympäristön
keräämät tiedot: oppijoiden
(ml. testaajien) etunimi,
sukunimi, käyttäjätunnus,
lokitiedot, kurssin etenemisja suoritustiedot (sertifikaatit),
arvosanat
o Woocommerce verkkokaupan keräämät
tiedot: asiakkaiden (ml.
testaajien) etunimi, sukunimi,
organisaatio
(vapaaehtoinen), maa,
postiosoite, sähköpostiosoite,

•

huomiot (vapaaehtoinen),
tilatut kurssit
o WordPress -alustan
keräämät tiedot: käyttäjien
(ml. testaajien) ja
sisällöntuottajien etunimi,
sukunimi, käyttäjätunnus,
salasana
muita tietoja, joiden keruu ja
käsittely on hankkeen toteutuksen,
seurannan ja arvioinnin kannalta
välttämättömät

6 Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
henkilöltä mm. koulutuksen
verkkosivustosta, www-lomakkeista,
lähetetyistä viesteistä, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista,
joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.
Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa hankkeen
rahoittajalle raportoinnin yhteydessä
rahoittajan edellyttämistä asioista mm.
tilaisuuksien osallistujalistat.

8 Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti
muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista
siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn
kanssa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja käsittelevät kohdassa kaksi mainitut
rekisterinpitäjät.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden
laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä

palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan
se kuuluu.
10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai
säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään hankkeen
raportoinnin vaatiman ajan, eli 30.6.2031
saakka.

11 Profilointi ja automaattinen
päätöksenteko

Tiedoilla ei tehdä automaattista
päätöksentekoa tai profilointia.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää,
mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä
tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja. Tiedot on annettava hänelle
ymmärrettävässä muodossa ja
halutessaan myös kirjallisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus:
• tarkastaa itseään koskevat tiedot
• pyytää tietojensa oikaisemista
• vaatia tietojensa poistamista (ei koske
lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojensa käsittelyn
rajoittamista
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen
siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa antamansa suostumus, mikäli
henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen
päätöksenteon kohteeksi
Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran
vuodessa. Käsittelyaika on yksi (1)
kuukausi. Jos pyyntöjä on monta tai ne
ovat monimutkaisia, ilmoitetaan mikäli
tarvitaan käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn
määräaika on tällöin kolmen
(3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstä.
Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi
ottaa yhteyttä suoraan
tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
katsot, että sinua koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

