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TEQU, TKI-toiminta 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Lapin ammattikorkeakoulu Oy 
Jokiväylä 11 C 
96300 Rovaniemi 
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja 
 

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ari Konu 
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi 
 

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt 
 

Asiantuntija Santeri Meriläinen 
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi 

 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 
Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi, puh. 040 510 0365, 
tietosuoja@lapinamk.fi. 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Rekisteriin koottuja asiakas-, kumppani- ja sidosryhmätietoja hyödynnetään TEQU:n 
palveluliiketoiminnassa. Rekisteröinnin perusteena on asiakas- tai yhteistyösuhde TEQU:n kanssa tai 
TEQU:n tuottamien palveluiden käyttäminen. 

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään TEQU:n 

- Palveluliiketoiminnan markkinoinnissa 
- Yhteydenpitoon asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa 
- TEQU:n tapahtumien, palveluiden ja koulutusten tiedottamiseen sekä markkinointiin 

 
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 
Käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artikla 6 
 
Tarkemmat käsittelyperusteet ovat: 
 
☒ rekisteröidyn suostumus  
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7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat 
 

Rekisteri sisältää rekisteröidyn osalta seuraavat tiedot: 

- nimi 
- osoite 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
- mahdollinen ammatti- tai asiantuntijuussektori 
- asiakas/sidosryhmä/yhteistyökumppani 
- suostumus henkilötietojen käsittelyyn 
Lisäksi voidaan tallentaa (TEQU:n kanssa yhteistyö, tapahtumiin osallistuminen ja palveluliiketoiminnan 
toimeksiannot) 
- rekisteröidyn sidosryhmähistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen / asiakkaalta) 
- organisaation nimi 
- asema tai tehtävä organisaatiossa 
- organisaation toimiala ja palvelusektori  

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se tarpeellista on TEQU:n toiminnan osalta ja pyynnöstä ne 
poistetaan. 

 
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät 

 
Henkilötietojen käsittelyssä ei tällä hetkellä käytetä tietojärjestelmiä. Tiedot tallennetaan Lapin 
ammattikorkeakoulun verkkolevyllä sijaitsevaan excel-taulukkoon, johon vain osalla TEQU-tiimiläisistä on 
oikeus. 

Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää työsuhdetta Lapin ammattikorkeakouluun ja työntekijän 
tulee työskennellä osana TEQU-tiimiä. 

 
9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?  

 
Henkilötietoja saadaan TEQU:n nettisivujen yhteydenottolomakkeiden, palveluliiketoiminnasta kertyvien 
kontaktien ja suorakontaktoinnin kautta.  
 
Henkilötietojen keräyksessä kyse on aina suostumuksesta, eli rekisteriin ei kerätä tarpeettomia 
henkilötietoja. 
 

 
10. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta Lapin AMK:n ulkopuolelle. 
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11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää työsuhdetta Lapin ammattikorkeakouluun. Suojattuun 
järjestelmään kirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttämistä. 
Käyttäjätunnus on voimassa määrätyn ajan. 

Fyysinen suojaus noudattaa Lapin ammattikorkeakoulun tietoturvasäännöksiä. Järjestelmän palvelimet 
sijaitsevat EU:n alueella. Sovelluksen ja palvelimen välinen yhteys on suojattu. 

13. Automatisoitu päätöksenteko 
 

Automatisoitua päätöksentekoa ei tehdä. 

 
14. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen 
 
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 19)  
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17)  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18)  
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20)  
 
Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa sitä koskevan pyynnön sähköpostitse TEQU:lle 
osoitteeseen tequ@lapinamk.fi tai olla yhteydessä ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavaan. 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi.  
 
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoituksen kohdassa 4. 
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