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Aloite- ja palautekanava 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), 
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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 yhteyshenkilö: 
Nimi: Suunnittelija Tanja Matikainen 
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelin 0400 632 043 
Sähköposti: tanja.matikainen@lut.fi 
 

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

 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on taata aloitteiden ja palautteiden käsittely ja niihin 
liittyvien jatkotoimenpiteiden toteutuminen. 
  

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Peruste henkilötietojen käsittelyyn on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn etu.  
 



 
 

 

 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 

Rekisteröidystä kerätään ja tallennetaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 
Tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 
 

7. Käytettävät tietojärjestelmät 
 

Webropol -kysely- ja raportointisovellus 
 

8. Tietolähteet 
 

Henkilötietoja kerätään kanavassa viestijältä (rekisteröidyltä) itseltään.  
 

9. Evästeiden käyttö 
 
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste 
on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palve-
lujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelu-
jen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä 
voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.  
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä. 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen  
 

Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan korkeakoulun sisällä vain selvitystyötä tekeville ta-
hoille. 
 

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

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

Henkilötietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, että viestin lähettäjän henkilöllisyys pidetään 
luottamuksellisena ja ainoastaan kanavaa hoitavat ja selvitystyötä tekevät tahot saavat tietää 
ilmoittajan henkilöllisyyden. 
 
Henkilötietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla. Webropol-kysely- ja rapor-
tointisovelluksella kerättyä aineistoa ja tietoa siirretään (arkistoidaan) Webropol-sovelluksesta 
määräajoin korkeakoulun tietoturvallisille palvelimille. 
 

13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Henkilötietojen käsitellyssä ei suoriteta automaattista päätöksentekoa. 
 

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 tietolain-
säädäntöä. 
 
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 
kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. 

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

 

  


