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Henkilötietojen kerääminen
LUT-yliopisto järjestää yhteistyössä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa Metsä360 –
kilpailun. Kilpailu on avoin lukioille sekä toisen asteen metsätalousalan oppilaitoksille sekä
Suomen Partiolaisille. Osallistujien henkilötietoja kerätään kilpailun järjestämistä varten.
Kilpailuun osallistutaan videolla, joka julkaistaan Youtube-palvelussa tai Instagrampalvelussa.
Kerätyt tiedot
Kilpailuun on mahdollista osallistua ryhmittäin sekä yksilönä. Jokaisessa ryhmässä tulee olla
mukana opiskelija/jäsen tai opiskelijoita/jäseniä sekä opettaja/ohjaaja. Ryhmän opiskelijoista/
jäsenistä kerätään ainoastaan nimitieto. Opettajajäsenestä kerätään seuraavat tiedot: nimi,
sähköposti, puhelin, oppilaitos/lippukunta sekä oppilaitoksen/lippukunnan osoite.
Instagram-palvelun kautta tapahtuvassa osallistumisessa kilpailun järjestäjätaho kerää edellä
kuvatut tarkemmat tiedot kilpailuun osallistuneiden parhaimmiston osalta.
Kilpailussa menestyneet videot julkaistaan kilpailun järjestäjien verkkosivuilla.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään henkilöiden suostumuksella. Videoiden julkaisu tapahtuu ryhmän
osallistujien nimenomaisella suostumuksella.
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme
Keräämme henkilötietoja ainoastaan ryhmän opettajalta/ohjaajalta. Kilpailuun osallistuvan
oppilaitoksen/lippukunnan velvollisuutena on hankkia opiskelijoiden/lippukunnan jäsenten
suostumus nimitiedon keräämiseen ja käsittelyyn.
Kenelle tietoja siirretään?
Kilpailuun ilmoittaudutaan Lyyti-tapahtumapalvelun kautta. Lyyti-ohjelmassa tapahtuvaan
henkilötietojen käsittelyyn voit tutustua Lyytin omassa tietosuojailmoituksessa.
LUT-yliopiston lisäksi kerättyjä henkilötietoja voidaan siirtää Marjatta ja Eino Kollin säätiölle.
Kilpailuun osallistuvat videot julkaistaan Youtube-palvelussa tai Instagram-palvelussa.
Kilpailuun osallistujat lataavat tuottamansa videot itse Youtube-palveluun tai Instagrampalveluun ja sitoutuvat noudattamaan palvelun omia käyttöehtoja.
Minne tietoja siirretään

LUT-yliopiston tai sen käyttämien palveluntarjoajien keräämiä henkilötietoja käsitellään
ainoastaan EU:n tai Euroopan talousalueella.
LUT-yliopisto ei vastaa Youtube-palveluun tai Instagram-palveluun ladattujen videoiden ja
tässä yhteydessä mahdollisesti kerättyjen henkilötietojen käsittelystä.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen
Kerättyjä tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on
mahdollista ainoastaan kilpailun järjestämisessä mukana olevilla työntekijöillä.
Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
Kerättyjä tietoja säilytetään viiden vuoden ajan kilpailun järjestämisestä. Säilytysaika koskee
sekä kerättyjä henkilötietoja että kilpailuun osallistuneita videoita.
Millaista päätöksentekoa?
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.
Oikeutesi
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin 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.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Tutkimusrekisterin tiedot
Metsä360 – kilpailun osallistujarekisteri
Rekisterinpitäjä
LUT-yliopisto
Yhteyshenkilön tiedot
Kehittämispäällikkö Päivi Saikko
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 442 7954
Sähköposti: paivi.p.saikko@lut.fi
LUT-yliopiston tietosuojavastaava
Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

