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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietoja kerätään LAB-ammattikorkeakoulun MIDWAY projektiin 
opiskelijoiden muotoiluinnovaatioiden markkinointia varten. Tavoitteena on 
saattaa yhteen nuoret muotoilijat ja heidän töistään hyötyvät tahot mahdollista 
yhteistyötä varten. 
 
Kerättyjä henkilötietoja käytetään pääasiassa opiskelijoiden töiden ja tulevien 
MIDWAY-tapahtumien markkinointiin. 

 
Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään projekteista kiinnostuneiden yhteistyötahojen nimi, 
sähköpostiosoite ja edustama organisaatio. Lisäksi mahdolliset muut viestit.  

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Tietojen kerääminen ja tallentaminen on välttämätöntä MIDWAYssä kehitettyjen 
töiden markkinoinnin, yhteistyön solmimisen ja IPR-oikeuksien valvomisen 
kannalta. Keräämisperusteena on aina henkilötietojen antajan oma suostumus.  
 

Tietolähteet 
 
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään.  
 

Tietojen siirto tai luovuttaminen  
 
Tietoja käsitellään ainoastaan asianomaisten henkilöiden, eli projektin ohjaavien 
opettajien ja projektiin osallistuvien opiskelijoiden, kesken.  
 
Projektissa voidaan hyödyntää Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmää, nettisivujen 
lomaketta, Webropol tai Google Forms kyselypohjia yhteystietojen keräämiseen. 
Google Forms, Webropol ja Lyyti -järjestelmissä tietojen käsittelijänä toimivat 
kyseisten palveluiden tuottajat.  

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Tietoja saatetaan säilyttää Microsoftin pilvipalvelussa. Tässä yhteydessä tiedot 
saattavat siirtyä palvelimelle EU-alueen ulkopuolelle. 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 
 



 

 

Kerättyjä tietoja säilytetään asianomaisten henkilökohtaisilla tietokoneilla ja 
Microsoftin pilvipalvelussa. Niihin on pääsy vain asianomaisilla. 

 
Säilytysajat 
 

Tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilötietoja säilytetään tulevaa projektin 
markkinointia varten, ellei rekisteröity toisin vaadi. 

 
Automatisoitu päätöksenteko  

 
Hankkeessa ei tehdä automatisoitua päätöksentekoa. 

 
Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen 
käsittely perustuu suostumukseen.  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu 
voimassa olevaa tietolainsäädäntöä. 
 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset 
oikeudet: 
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, 
rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka 
yhteystiedot on mainittu alla. 

 
Tutkimusrekisterin tiedot 

 
Rekisterin nimi: MIDWAY Gallery yhteistyötahojen yhteystietorekisteri 

 
Rekisterinpitäjä 
 

Rekisterin pitäjä on LAB-ammattikorkeakoulu. 
 
Yhteyshenkilön tiedot 

 
Yhteyshenkilönä toimii hankkeen LAB Muotoiluinstituutin yliopettaja Ari Känkänen. 
 
Ari Känkänen, ari.kankanen@lab.fi 

 
 

LAMK:n tietosuojavastaava 
 

Lakimies Anne Himanka 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 

 


