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Revanssi– projektin tietosuojaseloste
1 Rekisterin nimi

Revanssi -projektin tietosuojaseloste

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy PL 207,
40101 Jyväskylä Y-tunnus 1006550–2

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Projektipäällikkö Heidi Kauppinen
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
heidi.kauppinen@jamk.fi +358 50 345 76 20
Jamkin tietosuojavastaava: tietosuoja@jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on
rekisteröidyn suostumus. Revanssi -projektin
rekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen
tarkoituksena on tukea projektia
tavoitteessaan eli auttaa projektiin osallistuvia
keskisuomalaisia mikro- ja pk- yrityksiä TKIosaamisverkoston toiminnan kehittämisessä ja
TKI-palveluiden osuvuuden parantamisessa
yrityksissä.
Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2021–
31.8.2023. Rekisterin tarkoituksena on myös
Revanssin -projektin toteutukseen ja
toimintaan liittyvien tietojen kerääminen
esimerkiksi projektin yhteistyön
toteutumiseksi, yhteydenpitämiseksi eri
kohderyhmille sekä projektissa tehtävien
selvitysten ja tutkimusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille.
Paperiset osallistujalistat tallennetaan
hanketyön vaatimaan tietojärjestelmään,
jonka jälkeen paperit tuhotaan. Tiedot on
tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on
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henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä
käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt,
joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.
Henkilötietoja säilytetään projektin rahoittajan
määrittämän ajan. Säilytysaika on 10 vuotta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
•
•
•
•

Yrityksen nimi, toimiala ja yhteystiedot
Projektin tilaisuuksien (mm. työpajat)
osallistujalistat: nimi, yritys
yhteystiedot, päivämäärä.
Projektin toimenpiteisiin kuten
käytettäviin digitaalisiin alustoihin ja
työkaluihin liittyvät käyttäjätiedot
Muut projektin toteutukseen,
yhteistyöhön sekä yhteydenpitoon
liittyvät tiedot.

6 Käsittelyperuste

Rekisteröidyn suostumus. EUn yleisen
tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus. Revanssi-projektin toteutus,
tiedon- ja aineistonkeruu sekä niiden hallinta.
Ammattikorkeakoulujen lakisääteinen TKI- ja
TKI-työajan tilastointi viranomaisille.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
henkilöiltä mm. projektin kyselyissä ja
haastatteluissa, projektissa käytettävien
yhteydenottojen, palautekyselyiden ja muiden
tapahtumakohtaisen asiakkuuden, mm.
työpajojen hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä ja
mahdollistamiseksi, projektin toimenpiteisiin
liittyvissä, etäyhteydellä tai kasvokkain
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toteutettavissa tilaisuuksissa sekä muissa
tilaisuuksissa tai yhteyksissä, joissa rekisteröity
luovuttaa tietojaan.
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 EU:ta ETA:n ulkopuolelle. Tietoja
käsittelee yllä mainittu rekisterinpitäjä.
Projektin rahoittajan edellyttämiä tietoja
voidaan luovuttaa projektin rahoittajalle
raportoinnin yhteydessä, mm. tilaisuuksien
osallistujalistat.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan
huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Kun rekisteritietoja säilytetään OneDrivessä,
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.
Projektin toimenpiteisiin liittyvistä aineistoista
(mm. kyselyt, haastattelut,) ei voida tunnistaa
yksittäisiä vastaajia.
Tietoja säilytetään projektin päättymisen
jälkeen Jamkin tietoturvaohjeistuksen
mukaisesti.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot
hävitetään luotettavalla ja asiaankuuluvalla
tavalla.
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Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se
on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen
käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
Kirjanpitolain tai muun määräävän lain
velvoitteiden vuoksi tietoja voidaan joutua
säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa
pitempään.
Rekisterinpitäjän palvelimet sijaitsevat
lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa.
Palvelimille pääsy on sallittu vain ylläpitäjille.
10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai
säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja omissa
järjestelmissään/arkistoissaan hankkeen
raportoinnin vaatiman ajan 1.10.2021–
31.8.2023.

11 Profilointi ja automaattinen
päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon tai profilointiin.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja
rekisteröidyn oikeuksista ja niiden
toteuttamisesta kerrotaan JAMKin
tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn
oikeudet-sivulla.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen
mukaan oikeus:
• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata
virheelliset tai puuttuvat tiedot
• poistaa tietonsa
• rajoittaa tietojensa käsittelyä
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• vastustaa tietojensa käsittelyä
• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen
siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos
käsittelyperuste on suostumus tai sopimus
• peruuttaa antamansa suostumus
• henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn
rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän
ilmoitusvelvollisuus
• olla joutumatta automaattisen
päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla
yhteyttä ilmoituksessa mainittuun
yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan.
Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat
yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava. Sinulla
on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.

