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Lammastalouden tuotannontekijät – tietosuojaseloste  

1 Rekisterin nimi Hankkeen osallistujien tiedot 

2 Rekisterinpitäjä Lammastalouden tuotannontekijät -
koulutushanke 

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa, yhteystiedot virka-aikana 

Marianne Niinikoski 

marianne.niinikoski@jamk.fi 

0401837085 

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus Henkilötietorekisterin pääasiallinen 
käyttötarkoitus on hankkeen rahoittajalle 
tehtävässä raportoinnissa vaadittavien tietojen 
kerääminen. Toissijaisesti tietoja käytetään 
hankkeen viestintään. Lisäksi tietoja käytetään 
koulutusten ja opintomatkojen laskutusten 
tekemiseen osallistujilta. 

5 Rekisterin tietosisältö • etu- ja sukunimi 

• osoitetiedot 

• asuinpaikkakunta ja maakunta 

• sähköposti 

• puhelinnumero 

• koulutuksiin osallistumiseen liittyvät 
tuntimäärät 

• suostumus hankkeen tapahtumista 
tiedottamiseen 

• ikäryhmä (rahoitukseen liittyvä 
raportointitieto) 

• sukupuoli (rahoitukseen liittyvä 
raportointitieto) 

• milloin tullut mukaan hankkeen 
toimintaan 

• kuvauslupa koulutustilaisuuksissa 

• y-tunnus 
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6 Käsittelyperuste Kerättyjä tietoja käytetään hankkeen 
raportointiin ja seurantatietojen 
ilmoittamiseen rahoittajalle (Keski-Suomen 
Ely-keskus/Euroopan maaseudun 
kehittämisrahasto). 

Henkilöiden yhteystietoja käytetään hankkeen 
tapahtumista viestintään siihen 
suostumuksensa antaneille. 

Henkilöiden yhteys- ja osallistumistietoja 
käytetään koulutusten ja opintomatkojen 
osallistujamaksujen laskutusten tekemiseen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 
kohdan alakohdan a mukaiseen rekisteröidyn 
antamaan suostumukseen. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään 
yhteydenottojen, tapahtumailmoittautumisten 
sekä tapahtumien osallistujalistojen kautta. 

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

Henkilötietoja ei luovuteta, eikä tietoja siirretä 
edelleen. 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta 
katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. 
Suojaus perustuu kulunvalvontaan, 
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja 
käyttöoikeuksien rajaukseen. 

Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on 
suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla 
arkistoilla. Paperiset osallistujalistat tuhotaan 
asianmukaisesti, kun tiedot on siirretty 
sähköiseen järjestelmään. 

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan määrittämiskriteerit 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään 
ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin 
on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin 
kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin, joita 
varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin 
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tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun 
niiden käsittelylle ei ole enää laillista 
perustetta. 

11 Profilointi ja automaattinen 
päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon. 

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