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Puhelinvaihde (02) 263 350
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Vastuuhenkilö ja
yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö:
Anne Norström
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö
Turun AMK
+358 40 355 0365
Yhteyshenkilö:
Maarit Jaakola
Asiantuntija
Turun AMK
0505985746

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

6Aika: Carbonwise -hankkeessa Turun AMK: hanketiimi on laatinut listan
yrityksistä ja yritysten edustajista, jotka ovat mukana hankkeen
toimenpiteissä.
Listalla olevia henkilötietoja käsitellään (käsittelytoimet):
1. Seuranta: Seurataan sitä, kuka on mukana CarbonWise-hankkeen
toimenpiteissä ja haluaa pienentää hiilijalanjälkeään.

2. Tiedotus: Tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja mahdollisuuksista
yrityksille.
3. Sidosryhmäkysely: Yritysten ja muiden organisaatioiden tietoja
käytetään sidosryhmäkyselyn tekemiseen. Kysely tehdään
hankkeessa kaksi kertaa ja sillä kartoitetaan hankkeen
vaikuttavauutta sekä sidosryhmien tyytyväisyyttä hankkeen
etenemiseen. Kysely koostuu seuraavista alikäsittelytoimista:
• Alikäsittelytoimi 1: Yhteystietojen kerääminen edellä mainitusta listasta
kyselyn lähettämiseksi ryhmälle.
• Alikäsittelytoimi 2: Vastausten analysointi.
• Alikäsittelytoimi 3: Kyselyaineiston anonymisointi.
4. Hankkeessa kerätään yrityksiin liittyviä indikaattoritietoja ja ne täytyy
pystyä todentamaan (jäljitysketju). Rahoittajalla on ohje siitä, miten
tuotosindikaattorit tulee kerätä, todentaa ja säilyttää:
Indikaattoritietojen jäljitysketju(Työ-ja elinkeinoministeriön ohje 21.1.2016)
• Tuensaaja, jonka hankkeessa on osallistuvia organisaatioita, kerää
tiedot
• •Osallistuvat organisaatiot toimittavat tiedot dokumenttina
• •Dokumentti voi olla allekirjoitettu paperi tai sähköisessä muodossa.
Sähköisestä dokumentista (esim. sähköposti) ilmenee luotettavalla
tavalla lähettäjä.
• Varmista, että keräät indikaattoritiedot niin, että voit myöhemmin
todentaa ne. Hyödynnä Uudenmaan liiton valmiita taulukkopohjia tai
rakenna omaan hankkeeseesi sopivat pohjat (joko sähköinen tai
paperinen)

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Suostumus: tarvittavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: henkilötiedot saadaan myös jostain muusta
lähteestä kuin käsittelyn kohteelta itseltään.

Rekisterinpitäjän tai
kolmannen osapuolen
oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä tarvitsee yrityksiin ja muihin organisaatioihin liittyviä
yhteys- ja henkilötietoja siihen, että yrityksille voidaan tarjota hankkeen
toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Käsiteltäviä tietoja ovat:
•
•
•
•
•

Organisaation nimi
Y-tunnus
Paikkakunta
Yhteyshenkilö (etu- ja sukunimi)
Yhteyshenkilön sähköposti

•
•

Asema yrityksessä
Tieto siitä, onko osallistunut hankkeen työpajoihin.

6Aika: Carbonwise -hanke päättyy 31.12.2021. Rahoittajan ohjeiden mukaan:
Tuensaajan on säilytettävä kaikki hankkeeseen liittyvä kirjanpito- ja muu
aineisto siten, että tuen käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja
muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä 10 vuotta
rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.
Henkilötietoja säilytetään tämä rahoittajan vaatima aika.
Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä yhteyshenkilöltä:
Maarit Jaakola
Asiantuntija
Turun AMK
0505985746
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tarvittavat henkilötiedot on tähän saakka saatu henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja tullaan myös hankkeen aikana keräämään lisää ja ne saadaan
henkilöltä itseltään. Henkilötietoja saadaan myös jostain muusta lähteestä
kuin käsittelyn kohteelta itseltään (rekisterinpitäjän oikeutettu etu):
Yrityksiin liittyviä tietoja kerätään tapahtumista, tapaamisista, tahojen
itsensä tekemistä ilmoituksista ja tuottamasta materiaalista.

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei lähetetä kenellekään ilman henkilön suostumista.
Mahdollisten hankevalmistelujen tapauksessa voidaan välittää
yhteistyöorganisaatioille ja -yrityksille, mutta ei ilman kyseisen henkilön
lupaa.

Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen
periaatteet

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä
puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja
käyttöoikeuksilla. Tietoja säilytetään Turun AMK:n TEAMS-alustalla ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain Turun AMK:n hankkeessa työskentelevä AMK:n
henkilöstö ja harjoittelijat.

Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämät palvelimet sijaitsevat suojatuissa ja
valvotuissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
•

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen
säädettyä poikkeusta

•

tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai
puuttuvat tiedot

•

poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on
lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

•

rajoittaa tietojensa käsittelyä

•

vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai
oikeutettu etu

•

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 sallia automaattisen päätöksenteon
suostumuksellaan)

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja
läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään
ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain
edellyttämällä tavalla.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja
rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin
oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

