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1. Rekisterinpitäjä
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
Sähköposti servicedesk@lamk.fi
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Edustajat
Suunnittelupäällikkö Marjo-Riitta Järvinen
+358 50 561 9642
marjo-riitta.jarvinen@lamk.fi
Yhteyshenkilöt
Viestintäsuunnittelija Terhi
Kuisma +358 44 708 0398
terhi.kuisma@lamk.fi
Viestintäassistentti Elina Jokela
+358 44 708 5061
elina.jokela@lamk.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: servicedesk@lamk.fi

Lahden ammattikorkeakoulu
Lahti University of Applied Sciences

Niemenkatu 73
FI-15140 Lahti

www.lamk.fi
tel +358 3 828 18

Y-tunnus 2630644-6
VAT: FI 26306446

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään viestintä-, markkinointi- ja tapahtumatarkoituksien sekä tiedottamisen yhteydessä.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun, lakisääteisen velvoitteen noudattamisen sekä rekisteröidyn suostumuksen (mm. uutiskirjeet) perusteella.
6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
Suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin lupa uutiskirjeiden lähettämiseen sinulta on olemassa.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.
7. Käytettävät tietojärjestelmät
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
Servicedesk
Koodiviidakon ePressi tiedote- ja jakelupalvelu
Emaileri Oy uutiskirjetyökalu
Webropol kyselytyökalu
Lyyti Oy ilmoittautumisjärjestelmä
8. Tietolähteet
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n asiakasrekisteri
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmärekisteri
Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointi- tai kuvausluvan
Verkkosivujen kautta tulleiden uutiskirjetilausten ja yhteydenottojen perusteella kerätty rekisteri
Mediayhteydet (Koodiviidakon ePressi-palvelu).
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
Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön suostumusta.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
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 tietolainsäädäntöä.
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).
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.

