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Keski-Suomen ruokaverkosto (KEVE) -yhteistyöhanke – tietosuojaseloste 
 

 
1 Rekisterin nimi 

 
Keski-Suomen ruokaverkosto - 
yhteistyöhankkeen asiakas-, kohde- ja 
sidosryhmärekisteri 

 
2 Rekisterinpitäjä 

 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 

PL 207, 40101 Jyväskylä 

+358 20 743 8100 
 
Jamkin tietosuojavastaava Annukka Akselin 

 
3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa, yhteystiedot virka-aikana 

 
Leena Pölkki 

 
Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä 

 
p. 050 4011 894 

 
leena.polkki [at] jamk.fi 

 
4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus 

 
Rekisterin käyttötarkoituksena on Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun hallinnoiman KEVE- 
hankkeen kohde- ja sidosryhmäsuhteiden 
hoito (sähköpostit, aitomaaseutu.fi, 
tilaisuudet, tapahtumat, benchmarking-retket, 
palaute- ja yhteydenottolomakkeet) ja 
hankesuunnitelman mukaiseen 
yrityshaastatteluselvitykseen sekä Aito 
maaseutu Keski-Suomessa -uutiskirjeiden 
jakeluun ja tiedottamiseen liittyvä viestintä. 

 
5 Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot: 

 
Pakolliset tiedot 

Nimi 
Osoite 
Kotikunta 
Sähköpostiosoite 

 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Postiosoite/Address Puhelin/Tel. Faksi/Fax Internet Y-tunnus 
JAMK University of Applied Sciences PL 207 0207438100 (014) 4499694 www.jamk.fi 1006550-2 

 FI-40101 Jyväskylä +358 20 743 8100 +358 14 4499694   
 FINLAND     

http://www.jamk.fi/
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 Suostumukset 

 
Vapaaehtoiset tiedot: 

Puhelinnumero 
Kansalaisuus 
Organisaatio 
Toiminimike 

 
Rekisteröidyt ryhmät (CRM): 

Potentiaaliset henkilö- ja organisaatioasiakkaat 
Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot 
Yhteyshenkilöt em. organisaatioissa 
Asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet 

 
Uutiskirjeet: sähköpostiosoite 

 
Sähköpostilistat ja tapahtumien 
osallistujalistat: sähköpostiosoite, henkilön 
nimi, mahdollisesti organisaatio 

 
Yrityshaastattelulistat: sähköpostiosoite, 
henkilön nimi, yritys/organisaatio, 
puhelinnumero, maapostiosoite, mahdollisesti 
y-tunnus 

 
6 Käsittelyperuste 

 
Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimus ja 
rekisteröidyn suostumus. Suostumuksen voi 
peruuttaa olemalla yhteydessä pääkäyttäjään 
tai peruuttamalla sen uutiskirjeen lopussa 
olevasta linkistä. 

 
7 Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, muista 
tietojärjestelmistä sekä kolmansilta 
osapuolilta. 

 
8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

 
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. 

 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti 
kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai 
ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille 
järjestöille. 

 
9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

 
Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa 
työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. 
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 Järjestelmän käyttö edellyttää 

henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. 

 
Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja 
pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy 
sallitaan vain ylläpitäjille. 

 
10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

 
Tietoja säilytetään Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun suojatulla verkkolevyllä 
Keski-Suomen ruokaverkosto - 
yhteistyöhankkeen toteutusajan ja hankkeen 
päätyttyä niin kauan kuin hankkeen rahoittajan 
ohjeet määräävät aineiston säilyttämään 
(vähintään 2 vuotta 31.1.2024 jälkeen). 
Uutiskirjeiden tilauslomakkeet pidetään 
aktiivisena niin kauan kuin aitomaaseutu.fi- 
sivustoa ylläpidetään aktiivisesti. Vastaavasti 
tilaisuuksien ym. ilmoittautumislomakkeet 
pidetään aktiivisina niin kauan kuin ko. 
tilaisuuden suhteen on tarpeellista. Nämä 
tiedot ovat Webropol-palvelussa. 
Yrityshaastatteluaineiston materiaaleja 
voidaan käyttää tulosten raportoinnin ohella 
myös tulevassa tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa. Tietoja säilytetään em. 
tavoin, tai kunnes rekisteröity peruuttaa 
suostumuksensa. 

 
11 Profilointi ja automaattinen 
päätöksenteko 

 
Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua 
profilointia ei tehdä. 

 
12 Rekisteröidyn oikeudet 

 
Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja 
rekisteröidyn oikeuksista ja niiden 
toteuttamisesta kerrotaan JAMKin 
tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn 
oikeudet-sivulla. 
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