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1. Rekisterinpitäjä
Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto LUT
Y-tunnus 0245904-2
Osoite Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelin 0294 462 111
Sähköposti info@lut.fi
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Tutkijaopettaja Juhamatti Korhonen
Puhelin +358408372185
Sähköposti Juhamatti.Korhonen@lut.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: LUT-yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Mittauspalvelukyselyn tarkoitus on kartoittaa mittauspalvelutarve ja kehittää mittauspalveluiden tarjonnan sisältöä tämän perusteella.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteröidyn antama suostumus. Vastaamalla vapaaehtoiseen kyselyyn, rekisteröidyn katsotaan antavan suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
Henkilön nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, työnantajayritys tai muu organisaatio ja puhelinnumero.
Säilytysaika on South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB) hankkeen päättymiseen
saakka 30.6.2022.
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7. Käytettävät tietojärjestelmät
Mittauspalvelukyselyn toteuttamiseen käytetään Webropol sovellusta. Lisäksi tietoja säilytetään korkeakoulun käyttämillä Microsoft Onedrive ja Microsoft Teams ohjelmistoilla.
8. Tietolähteet
Mittauspalvelukyselyt ovat lähetetty perustuen sidosryhmien (LUT-yliopisto, Danfoss Editron
Oy ja The Switch Drive Systems Oy) tietojen ja julkisten tietolähteiden (yritysten verkkosivut)
perusteilla. Pääasiassa tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään (kyselyyn vastaaminen). Rekisteriin kerätään tietoja myös julkisista tietolähteistä kuten yritysten verkkosivuilta.
9. Evästeiden käyttö
Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on
pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen
toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää
järjestelmän asianmukaisen toiminnan.
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä.
10. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Henkilötiedot ja mittauspalvelukyselyn vastaukset luovutetaan SCET-LAB hankkeen sidosryhmille (Danfoss Editron Oy ja The Switch Drive Systems Oy). Henkilötietojen käsittelyssä ei
pääsääntöisesti käytetä ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.
11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Ainoastaan työnkuvansa puolesta tietoja tarvitsevilla on käyttöoikeudet järjestelmiin,
joissa henkilörekisterin tietoja on tallennettu. Tietoturvallisuus on varmistettu riittävällä tavalla
yliopiston tietoturvakäytäntöjen mukaan. Rekisteritiedoista ei ole olemassa tulosteita tai vastaavia fyysisesti suojattavia muotoja.
13. Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyssä ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli 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 (artikla 15).
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia

varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät ole automaattisia kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.

