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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään Suomen muotoilukoulujen yhteiselle, Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamalle. Finnish Design Academy -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää
suomalaista muotoilukoulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja työelämän
osaamistarpeisiin sekä kehittää yhteistyötä muotoilukoulujen kesken.
Hankkeessa kerättyjä henkilötietoja käytetään pääasiassa hankkeen viestintään.
Rekisterin tietosisältö
Hanketoimijoilta kerätään ja tallennetaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja organisaatio.
Hankkeen ulkopuolisilta henkilöiltä voidaan kerätä muita tietoja, kuten kehitystyöhön liittyviä
kysely- ja haastatteluvastauksia, tapahtumien ilmoittautumistietoja ja valokuvia.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Hanketoimijoiden yhteystietojen kerääminen ja tallentaminen muiden hanketoimijoiden
saataville on välttämätöntä hankkeen sisäisen viestinnän kannalta. Muiden henkilötietojen, kuten
haastattelujen, kyselyiden ja valokuvien keräämisperusteena on kohteen suostumus.
Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään ja mahdollisista muista yleisistä
tietolähteistä, kuten oman organisaation nettisivuilta.
Tietojen siirto tai luovuttaminen
Hankkeen toimijoilla on pääsy kerättyihin henkilötietoihin. Hanketoimijoiden yhteystiedot
voidaan tarvittaessa luovuttaa hankkeen ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Ulkopuolisten
yhteistyökumppaneiden yhteystiedot voidaan luovuttaa hankkeen sisällä muille hanketoimijoille.
Hankkeen mahdolliset ilmoittautumis- ja kyselylomakkeiden vastaukset voidaan luovuttaa
hankkeen sisällä muille hanketoimijoille, mikäli se on olennaista toimenpiteiden edistämisen
kannalta. Kyselypohjina käytetään Webropol palautejärjestelmää sekä Micrsoft Forms
lomakepalvelua. Tapahtumailmoittautumisissa käytetään Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmää.
Webropoli, Forms ja Lyyti järjestelmissä käsittelijänä toimivat kyseisten palveluiden tuottajat.
Hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä ja muilta organisaatioilta kerätään lisäksi yhteyshenkilöiden
yhteystiedot mahdollista jatkoyhteistyötä varten.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja säilytetään hankkeen Microsoftin Teams-alustalla. Tässä yhteydessä tiedot saattavat
siirtyä palvelimelle EU-alueen ulkopuolelle.
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen
Kerättyjä tietoja säilytetään Teams-alustalla, jonne on annettu pääsy vain hanketoimijoille ja
jonne vain alustan hallinnoijilla on oikeus myöntää pääsyoikeuksia uusille hanketoimijoille.
Säilytysajat
Kysely- ja haastatteluaineistoja hankkeen ulkopuolisilta tahoilta säilytetään hankekauden
loppuun, 31.12.2020 asti, jonka jälkeen ne hävitetään.
Kerättyjä yhteystietoja voidaan säilyttää hankekauden päättymisen jälkeen mahdollisen
jatkoyhteistyön mahdollistamiseksi.
Automatisoitu päätöksenteko
Hankkeessa ei tehdä automatisoitua päätöksentekoa.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin 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.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.
Tutkimusrekisterin tiedot
Rekisterin nimi: Finnish Design Academyn tutkimusaineisto- ja yhteystietorekisteri
Projektin kesto: 01.05.2018 – 31.12.2020
Rekisterinpitäjä
Kaikilla hankkeessa mukana olevien koulujen kesken on yhteisrekisterinpitäjyys.
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Emmi Putkonen, emmi.putkonen@lamk.fi
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako
Yhteisrekisterin pitäjiä, eli mukana olevia organisaatioita ovat Aalto-yliopisto, Hämeen
ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu,
Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ornamo ry.
Lahden ammattikorkeakoululla on hankkeen koordinointivastuu. Muut koulut toteuttavat
hankkeen osatoteutuksia, joista jokaisella on omat vastuuhenkilönsä.
Projektin vastuullinen johtaja
Projektin vastuullisena johtajana toimii hankkeen projektipäällikkö Ari Känkänen Lahden
ammattikorkeakoulusta.
Ari Känkänen, ari.kankanen@lamk.fi
Tutkimuksen suorittajat
Hankkeen aikana rekisterin tietoja saavat käsitellä kustakin hankkeessa mukana olevasta koulusta
projektiin nimetyt henkilöt. Näitä ovat projektipäälliköt, -sihteerit ja -koordinaattori, tutkijat,
asiantuntijat, opettajat sekä mahdolliset opiskelijaharjoittelijat.
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