
 
 
 

 

TIETOSUOJAILMOITUS  
MOVEO korkeakoululiikunta  
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 
artiklat 13 ja 14 
Laatimispäivämäärä: 24.3.2020 
Päivitetty: 31.3.2020 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 
Lab-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 
 
Lahden kampus 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
Niemenkatu 73, 15140 Lahti 
Puhelin 03 828 18 (vaihde) 
 
Lappeenrannan kampus 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 
Puhelin 029 446 5000 (vaihde)  
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 

Rekisterinpitäjän edustaja: 
Nimi: Rehtori Turo Kilpeläinen  
Osoite: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
Puhelin: 044 708 5085  
Sähköposti: turo.kilpelainen@lab.fi 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt: 
Nimi: Pekko Pirhonen, liikuntakoordinaattori  
Puhelin: +358 40 7258826 
Sähköposti: pekko.pirhonen@lut.fi 
Nimi: Markus Halonen, liikunta-asiantuntija  
Puhelin: +358 44 7085098 
Sähköposti: markus.halonen@lut.fi 
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Nimi: Anne Himanka, lakimies 
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
LUT korkeakoululiikunnan asiakastietojen ylläpito 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

mailto:pekko.pirhonen@lut.fi
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Rekisteröidyn suostumus. 

 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 
Asiakkaan nimi, katuosoite (ei pakollinen tieto), puhelinnumero, sähköpostiosoite, opiskelija-
numero, kulkuavaimen numero ja opiskelupaikka. Rekisterissä on kuluvan ja edellisen luku-
kauden asiakastiedot. 

 
7. Käytettävät tietojärjestelmät 

 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään MOVEO korkeakoululiikunnan käytössä olevaa asiakas-
tietojärjestelmää. 
 

8. Tietolähteet 
 
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään. 

 
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 käy-
tön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää 
järjestelmän asianmukaisen toiminnan.  
 
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä. 

 
10. Tietojen siirto tai luovuttaminen  

 
Henkilötietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Henkilötietoja saa käsitellä liikunta-
koordinaattori, yliopistomestarit, LUT-yliopiston kampuskaupan työntekijät ja LAB-ammat-
tikorkeakoulun opiskelijakunnan sihteeri. 

 
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

 
Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan rajattu käyttäjäkunta. Henkilötietoja säilytetään korkea- 
koulun tietoturvallisilla palvelimilla.  
 

13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 
14. Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-
däntöä. 
 



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 poista-

miseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitar-
koituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia 
varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsit-
telyä 

d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18). 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20). 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät ole automaattisia kai-
kessa henkilötietojen käsittelyssä. 

 
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoitettu kohdassa 3.  
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