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             Yhdistetty 
Tietosuoja- ja rekisteriseloste 
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Rekisterin pitäjä Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 
Ilkantie 4, 00400 Helsinki 
Puh. 020 7621 390 
www.humak.fi 
 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@humak.fi 
 

Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Timo Parkkola, Innovaatio- ja hanke johtaja. 
 
 

Henkilötiedon käsittelijän 
yhteystiedot 
 

eKollega-hanke: 
Laura Keihäs, lehtori, laura.keihas@humak.fi  
Markus Suomi, lehtori, markus.suomi@humak.fi 
 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa 
(rekisteriasioista vastaava) 

Laura Keihäs, lehtori 
 
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa antaa rekisteristä tarkempia tietoja 
rekisteröidylle ja rekisteröity voi osoittaa hänelle esimerkiksi 
virheoikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt. 
 

Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  

Tietohallintopäällikkö 
security@humak.fi 
 

  

Rekisterin nimi eKollega 
 

Rekisterin käyttötarkoitus Ilmoittautumiskysely yrittäjille 
 

Rekisterin pitämisen peruste Tiedot kerätään ilmoittautuneiden henkilöiden suostumuksella 
ESR-hankkeen toteutusta varten: ilmoittautuminen yrittäjien 
vertaismentorointiryhmiin ja toiveiden kartoitus 
ryhmätapaamisten aiheiksi. EU-lainsäädäntö velvoittaa tietojen 
keruun (ESR-asetus 1304/2014).  
 

Rekisterin tietosisältö Kyselystä tallennetaan: 
- nimi 
- puh 
- email 
- yrityksen nimi 
- yrityksen y-tunnus 
- toiveet ryhmätapaamisten aiheiksi 

 
Rekisterin tietojen 
säilyttäminen 

Tiedot säilytetään hankkeen ajan, syyskuun 2021 loppuun, ja sen 
jälkeen ne arkistoidaan EU-lainsäädännön mukaisesti (ESR-
asetus 1304/2014). Kaikki hankkeen aikainen toiminta 
arkistoidaan Humakin Reportronic-järjestelmään sekä EURA-
tietokantaan. ESR-hankkeen aineisto on säilytettävä suojatusti 
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vähintään 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä laskien. 
 

Rekisterin tiedonlähteet Tiedot saadaan Lyyti-kyselyllä. 
 

Rekisteritietojen 
luovuttaminen 

Tietoja ei luovuteta mihinkään. 
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Eta-alueen ulkopuolelle.  

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Lyytin pääkäyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vain nimetyt 
käyttäjät pääsevät katsomaan ja käsittelemään rekisteritietoja. 
 
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan Humakin tietosuoja- ja 
tietoturvamenetelmien mukaisesti ja ne ovat palautettavissa 
tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin 
joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla. 
 
Humakilla järjestelmän käyttöä valvovat pääkäyttäjät ja 
rekisteriasioista vastaavat. Kyselyjen tekijöillä on pääsy vain omiin 
kyselyihinsä ja käyttäjän tunnistautumiseen käytetään 
korkeakoulujen Haka tunnistautumista. 
 

Rekisteröiden oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, 
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää 
antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen 
sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin 
oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Humakin 
rekisteröintiasioista vastaavalle. 
 

 


