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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14  
Laatimispäivämäärä: 9.1.2020 
 
1. Rekisterinpitäjä  
 
Lab ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6  
Osoite PL 782, 00074 CGI  
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
Sähköposti servicedesk@lab.fi  
 
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt  
 
Rekisterin ylläpitäjät:  
Nimi: Anna Lahti, Lab -ammattikorkeakoulu  
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
Puhelinnumero: 044 708 5205 
Sähköposti: anna.lahti@lab.fi  
 
Nimi: Ville Teräväinen, Lab -ammattikorkeakoulu 
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
Puhelinnumero: 044 708 5166 
Sähköposti: ville.teravainen@lab.fi  
 
 
Rekisterin muut käyttäjät: 
Jukka Karjalainen, Sami Makkula, Jan-Erik Sandelin, Jonna Sirviö, Ville Puhakka 
Osoite: Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lab.fi 
 
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  
 
Nimi: Lakimies Anne Himanka  
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta  
Puhelinnumero: 050 564 4623  
Sähköposti: servicedesk@lab.fi  
 

mailto:etunimi.sukunimi@lab.fi


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
 
Konenäön sovellukset Sote- ja hyvinvointialalla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
konenäköteknologiaan liittyvää TKI-toimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
yhteiskehittämistä Päijät-Hämeessä.  
 
Tekoälypaja toimii avoimen innovoinnin kehittämisympäristönä ja tarjoaa terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kiertotalouden pk-yrityksille tukea, tietoa ja neuvontapalveluja 
sensoriteknologian ja muiden tekoälyteknologioiden hyväksikäytössä uusien palveluiden ja 
liiketoiminnan kehittämiseksi. 
 
Konenäön sovellukset Sote- ja hyvinvointialalla sekä tekoälypaja ovat Lab-
ammattikorkeakoulun hallinnoimia hankkeita. Rekisterin ylläpitäjät ja käsittelijät ovat tämän 
organisaation henkilöedustajia. Hankkeen eri toimenpiteitä kohdistetaan yrityksiin, julkisiin 
organisaatioihin sekä kolmannen sektorin toimijoihin, jotka ovat antaneet yhteystietonsa 
hankkeen toimijoille. Tiedot eivät siirry rekisterin ylläpitäjän ja käsittelijöiden kautta 
kolmansille osapuolille.  
 
 
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
 
Rekisteröidyn suostumus  
 
6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat  
 
Rekisterin hallinnoija säilyttää kaiken hankkeeseen liittyvän kirjanpidon- ja muun aineiston 
siten, että valvonta on mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on 
säilytettävä 10 vuotta rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä.  
 
Hankkeeseen osallistuvan yrityksen ja sen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja 
puhelinnumero sekä yrityksen toimiala sekä muu yhteydenpitoon liittyvä tieto kirjataan 
Excel- tiedostoon. 
 
 
7. Käytettävät tietojärjestelmät  
 

Henkilötietojen rekisteröintiin ei käytetä tietojärjestelmiä 
 
8. Tietolähteet  
 
-Lab ammattikorkeakoulu Oy:n asiakasrekisteri 
-Lab ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmärekisteri 
-Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointiluvan  
 
 
 



9. Evästeiden käyttö  
 
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste 
on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään 
palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan 
palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, 
mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.  
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä.  
 
 
10. Säännönmukainen tietojen siirto tai luovuttaminen  
 
Yritysten yhteyshenkilön tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeiden ulkopuolisille tahoille.  
 
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
 
Ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet  
 
Asiakirjan kohta 2. mukaisesti  
 
Konenäön sovellukset ja tekoälypaja -hankkeisiin osallistuvien yritysten yhteyshenkilöiden 
tiedot ovat vain hankkeita toteuttavien edustajien ja hankehenkilöstön hallinnassa.  
 
13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.  
 
14. Rekisteröidyn oikeudet  
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely  
perustuu suostumukseen.  
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity  
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tieto-  
lainsäädäntöä.  
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:  
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).  

b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).  

c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen 
poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia 
arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia 
tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa 
henkilötietojen käsittelyä  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).  



e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).  
 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, 
yhteystiedot on ilmoitettu kohdassa 3.


