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Tämä tietosuojaseloste sisältää tilapäisen tai suppean henkilötietojen käsittelytoiminnon (henkilörekisterin) tiedot.
Tällä selosteella informoidaan rekisteröityä hänen tietojensa käsittelystä.
Rekisterinpitäjä
Tietosuojavastaava
1

Rekisterinpitäjä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU)
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi

Tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot
löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.
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Rekisteristä
vastaava

Tulosalue / yksikkö tai yhtiö

Toimiala

Lapin koulutuskeskus REDU

Liiketalous-, hius- ja kauneudenhoito-, tekstiili- ja
muotialat

Rekisteristä vastaava henkilö
Ojala Aini

Sähköposti

aini.ojala@redu.fi
Puhelinnumero

040 547 5012
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Käsittelytoiminto,
tarkoitus,
perusteet ja
säilytysaika

Käsittelytoiminto
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Rekisteröidyt
5
Käsiteltävät
tiedot ja
niiden
lähteet ja
siirto

Kenen tietoja käsitellään

Lappi Luxus -hankkeen yritystietojen käsittely
Käsittelyn tarkoitus (henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste)

Hankkeen tavoitteiden toteuttamista varten ylläpidetään luetteloa hankkeen kohderyhmän mukaisista yrityksistä ja niiden yhteyshenkilöistä yhteystietoineen.
Henkilötietojen säilytysaika

Hankkeen toteuttamisen ajan, hanke päättyy 31.12.2021
Lapin alueen hankkeen kohderyhmän mukaiset yritykset ja niiden yhteyshenkilöt
Käsiteltävät tiedot ja mistä tiedot saadaan

Yrityksen nimi, y-tunnus sekä yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja
puhelinnumer yms), tieto mistä lähteestä yrityksen ja sen yhteyshenkilön tieto saatu,
mahdollinen suostumus/sopimus sekä tietoa yrityksen kehittämisitarpeista.
Tietojen lähteitä: Julkiset yritysrekisterit, yritysten julkiset verkkosivut, julkiset
yhteystietorekisterit mm Fonecta, REDUn ja Lapin AMK:n asiakkuuksienhallintajärjestelmät
(CRM). Lähteinä käytetään myös vastaavan tyyppisten hankkeiden aiemmin keräämiä yritysten
tietoja sekä REDUn opettajien tietoja heidän entisten opiskelijoiden perustamista yrityksistä
(opettajan omat tiedot).
Huom! Yritystiedot ja eivät ole Tietosuoja-asetuksen mukaisia luonnollisten henkilöiden tietoja,
mutta niiden yhteyshenkilöiden tiedot ovat. Siltä osin, kun hanke käsittelee niiden yritysten
yhteyshenkilöiden tietoja, joita ei ole saatettu muulla tavalla julkisiksi (saatu julkisesta
yritysrekisteristä, yrityksen verkkosivulta tai julkisesta yhteystietorekisteristä), tarvitaan ko.
henkilöltä suostumus tai että ko. yrityksen kanssa on muuten asiasta sovittu. (Yritysten
yhteyshenkilöiden henkilötietojen tietojen käsittelyn oikeusperuste on joko suostumus tai
sopimus/asiakkuussuhde suhteessa hankkeeseen).
Tietojen siirto, mihin kerättyjä tietoja siirretään

Tietoja voidaan siirtää vain hankkeen partenerin (Lapin AMK) käyttöön hankkeen toteuttamista
varten.
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Tietojen
luovutus ja
julkaiseminen

Tietojen luovutus

Yritysrekisteriin kirjattuja henkilötietoja sekä tietoja yritysten kehittämistarpeista ei luovuteta.
Tietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle
Tietojen julkaisu

Yritysrekisteriin kirjattuja henkilötietoja sekä tietoja yritysten kehittämistarpeista ei julkaista
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7
Tietojärjestelmät ja tietoturva
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Mitä tietojärjestelmä / tietojärjestelmiä tai manuaalista käsittelyä käytetään henkilötietojen käsittelyssä

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään Office 365-sovelluksia. Käyttöoikeudet tietoihin on rajattu
vain hankkeen ml. partnerin toimijoille (Lapin AMK)
Miten varmistetaan em. tietojen käsittelyssä tietoturva

O365 suojaus (suojattu verkkoyhteys / käyttäjien tunnistatuminen / käyttöoikeuksien rajaaminen
vain hankeen toimijoihin. Manuaalisia aineistoja säilytetään tietosuojaohjeiden mukaisesti ja
luottamuksellisesti
8
Rekisteröidyn
oikeuksien
käyttäminen
9
Jakelu

Keneen ja miten rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisteristä, jos hän haluaa tarkastaa, korjata tai poistattaa
tietonsa tai saada ne siirrettävässä muodossa itselleen.

Huom! Rekisteriöityjen käyttöoikeudet koskevat vain rekisteröityjä luonnollisia henkilöitä eli yritysten yhteyshenkilöiden tietoja.
Hankkeen projektipäällikkö Ilmari Larjavaara, puh. 040 484 8865, ilmari.larjavaara@redu.fi
Tietosuojaselosteen jakelu, miten rekisteröidyt saavat tässä selosteessa esitetyt tiedot

Hankkeen verkkosivulla www.redu.fi/lappiluxus sekä REDUn tietosuojaselosteissa
www.redu.fi/tietosuoja.

