
  

19.5.2021 TIETOSUOJASELOSTE 4.11.2021 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Urheilukatu 6 
95400  Tornio 

kuntayhtyma@lappia.fi    

2. Tietosuojavastaava 

tietosuojavastaava@lappia.fi 

puh. 050 310 9367 

3. Yhteyshenkilö 

Viestintäsuunnittelija Sami Koskimäki sami.koskimaki@lappia.fi, puh. 040 657 4885 

Johdon assistentti Mari Uusitalo mari.uusitalo@lappia.fi, puh. 040 630 6316 

4. Käsiteltävät tiedot 

Sähköpostitse, Webropolin, Formsin tai jonkun muun kyselytyökalun kautta käsiteltävät 
kysymys- ja vastaussisällöt. 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste (art. 6,9)  

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, laki 
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017. 

Rekisteröidyn suostumus. Henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn 
vastaamaolla kyselyyn tai ilmoittautumalla tilaisuuteen. 

6. Henkilötietojen lähde 

Kyselyyn vastaaja tai ilmoittautuja. 

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterien tietosisältö 

Tapahtumien hallinta ja kyselyyn vastanneiden tietojen käsittely. 

Osallistujista tallennetaan tapahtumien osallistumiseen tarvittavat henkilötiedot ja 
kyselyssä mahdollisesti kysytyt henkilötiedot. 

8. Tietojen luovutukset; vastaanottajat (ja vastaanottajaryhmät) 

Tietoja käytetään sisäisessä työskentelyssä. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

10. Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin enintään 2 vuotta.  
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Mikäli kyselyn vastuksiin liittyy säännönmukaisen arkistointiaika, sitä noudatetaan. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:  

- Oikeus henkilötietojen tarkastamiseen 

- Oikeus henkilötietojen korjaamiseen 

- Oikeus henkilötietojen poistamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyin edellytyksin 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietyin edellytyksin 

- Käsittelyn vastustamisoikeus 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet löydät Tietosuoja.fi sivustolta: https://tietosuoja.fi/tunne-
oikeutesi 

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi olemalla yhteydessä Lappian 
tietosuojavastaavaan tietosuojavastaava@lappia.fi, p. 0503109367. 

Lisätietoja Lappian tietosuojasta: Koulutusta ja työelämäpalveluja | Lappia 

12. Suostumuksen peruuttaminen 

Suostumuksen antanut voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, osoittamalla 
pyyntönsä kohdassa 3 mainitulle yhteyshenkilölle tai Lappian tietosuojavastaavalle. 

13. Kantelun tekeminen valvontaviranomaiselle 

Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 

14. Automaattinen päätöksenteko l. profilointi 

Rekisteriin ei sisälly profilointia. Katso profilointi: https://tietosuoja.fi/automaattinen-
paatoksenteko-profilointi 

15. Rekisterin suojaus 

Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa järjestelmän toimittaja Tietosuojaseloste | 
Webropol, Microsoftin tietosuojalauseke – Microsoftin tietosuoja 

Aineisto sijaitsee Lappian suojatussa verkkoympäristössä tai pilvessä.  

Järjestelmiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  

Käyttöoikeus on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työssään.  
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