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1. Rekisterinpitäjä
LUT-Yliopisto
Y-tunnus 0245904-2
Osoite Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelin 0294 462 111
Sähköposti info@lut.fi
2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt
Tutkimuspalvelujohtaja Tanja Grönlund
LUT-Yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 0400 838859
Sähköposti: tanja.gronlund@lut.fi
Lisätietoja henkilötietojen käyttötarkoituksesta voi kysyä:
Suunnittelupäällikkö Sirpa Riikkinen
LUT-Yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 040 4819595
Sähköposti: sirpa.riikkinen@lut.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lakimies Anne Himanka
Osoite: LUT-Yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstön ja jatko-opiskelijoiden sekä vierailevien tutkijoiden ja dosenttien tai muulla tavoin Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon affilioituvien henkilöiden tutkimustoimintaan ja asiantuntijuuteen sekä täydentävän rahoituksen projekteihin ja
projektihakemuksiin liittyvien tietojen kerääminen, tutkimus- ja asiantuntijuustoiminnan sekä
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täydentävän rahoituksen projektien ja henkilöstön näkyväksi tekeminen ja asiantuntijuusrekisterin ylläpitäminen, tietojen raportointi opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM), toiminnan seuranta ja arviointi sekä julkaisu- ja ansioluettelon tuottaminen.
Tutkimustietojärjestelmästä ja muista yliopiston tietojärjestelmistä tuotetaan tutkimuksen tilastotietoa lakisääteisen tilastointivelvoitteen täyttämiseksi, mikä koskee julkaisutietoja sekä opettaja- ja tutkijavierailuja. Tilastoviranomaisille toimitetaan myös muita heidän tapauskohtaisesti
pyytämiään tietoja.
Tutkimustietojärjestelmästä tuotetaan tietoa myös yliopiston tarpeisiin ja kerättäviä tietoja hyödynnetään yliopiston ja sen eri yksiköiden toiminnan arvioinnissa, johtamisessa, kehittämisessä ja viestinnässä sekä henkilötasolla oman toiminnan hallinnoinnissa, raportoinnissa ja
viestinnässä. Tietoja yhdistetään muihin aineistoihin kuten palvelussuhdetietoihin ja kansainvälisten julkaisutietokantojen aineistoihin.
Tutkimustietojärjestelmän tiedoista muodostetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstöä ja muulla tavoin Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon affilioituvia henkilöitä koskeva
henkilöhaku ja asiantuntijarekisteri. Osa tiedoista on julkisesti saatavilla, ja osa ainoastaan
tutkimustietojärjestelmän sisäisessä portaalissa, jossa käyttöoikeudet määrittyvät seuraavan
kappaleen mukaisesti.
Rekisteröityjä tietoja käsittelee Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökunta työtehtävien
edellyttämässä laajuudessa. Pääsy tutkimustietojärjestelmään edellyttää henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tutkimustietojärjestelmän tietoja käsittelevät yliopiston tukipalveluiden kuten kirjaston, toiminnanohjauksen, tutkimuspalveluiden, projektipalveluiden ja viestinnän asiantuntijat sekä muut järjestelmän pääkäyttäjät schooleissa ja yliopiston yksiköissä. IT-palveluissa rekisteröityjä tietoja käsittelevät järjestelmäasiantuntijat ja -kehittäjät.
Tutkimustietojärjestelmän toimittajalla (Clarivate Analytics) on pääsy rekisteröityihin tietoihin
palvelun teknisen ylläpitämisen vuoksi.
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

6. Tietosisältö ja säilytysajat
Henkilötiedot ja tunnisteet
Julkaisutiedot
Aktiviteetit: opetus, tutkimus, liikkuvuus, ja muut aktiviteettitiedot
Täydentävän rahoituksen projektit ja projektihakemukset

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylläpitämillä palvelimilla. Osa tiedoista säilytetään pysyvästi ja osa yliopiston arkistonmuodostussuunnitelman
mukaisesti.

7. Käytettävät tietojärjestelmät ja tietolähteet
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Yliopiston tietovarastot
Tutkimustietojärjestelmä
Henkilöstöhallintojärjestelmä
Opintotietojärjestelmä
Yliopiston julkaisuarkisto
Taloushallinnon järjestelmät
Työajankohdentamisjärjestelmä

−
−
−
−
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Käyttäjätunnukset
Julkaisutietokannat Web of Science, Scopus, PubMed, Europe PMC, ORCID, DNB jne.
Henkilön itse tallentamat tiedot
Julkaisut
Täydentävän rahoituksen projektihakemukset ja rahoittajan päätökset

8. 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.
9. Tietojen siirto tai luovuttaminen
Osa tiedoista julkaistaan tutkimusportaalissa https://research.lut.fi/converis
Yliopiston sisäiset säännönmukaiset tiedonsiirrot:
Tietovarasto (tiedostopohjainen datan siirto)
Yliopiston sisäinen käyttö
Tilastot ja raportit
Tutkimuksen arvioinnin aineistot ja muut selvitykset
Yliopiston ulkopuoliset säännönmukaiset tiedonsiirrot ja luovutukset:
Tieteen tietotekniikan keskus (CSC), VIRTA
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juuli-julkaisuportaali
Tilastokeskus
Muiden viranomaisten tietopyynnöt
Täydentävän rahoituksen projektien raportointi rahoittajille ja hankkeiden koordinaattoreille
Tutkimustietojärjestelmän toimittajalla (Clarivate Analytics) on pääsy rekisteröityihin tietoihin
palvelun teknisen ylläpitämisen vuoksi. Clarivate Analytics on sitoutunut noudattamaan Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (ks. Clarivate Analyticsin GDPR Readiness Program:
https://clarivate.com/legal/gdpr-faq).

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tutkimustietojärjestelmä sijaitsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston palvelimilla. Tutkimustietojärjestelmään kirjaudutaan pääkäyttäjäroolilla henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla tai yliopiston käyttäjätunnistautumisen kautta. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu
käyttäjärooleilla.
Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastossa pääkäyttäjillä, tutkimushallinnon asiantuntijoilla, tutkimusryhmien johtajilla sekä yksiköiden erikseen määräämillä käyttäjillä.
Tiedonsiirroissa henkilötietoja käsittelevät yliopiston ja järjestelmätoimittajan tietotekniikka-asiantuntijat.

Henkilötiedot julkaistaan tutkimusportaalissa, josta ne ovat julkisesti luettavissa.

12. Automatisoitu päätöksenteko
Tutkimustietojen käsittelyssä ei tehdä päätöksiä automatisoidusti.
13. 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). Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
d) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.

