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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

Kehittämispäällikkö Päivi Saikko
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 442 7954
Sähköposti: paivi.p.saikko@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

LUT-yliopisto järjestää yhteistyössä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa Metsä360 – kilpai-
lun. Kilpailu on avoin lukiolaisille, toisen asteen metsätalousalan oppilaille sekä Suomen Par-
tiolaisille. Osallistujien henkilötietoja kerätään kilpailun järjestämistä varten. Kilpailuun osallis-
tutaan videolla, joka julkaistaan Youtube-palvelussa tai Instagram-palvelussa.
Suomen lukioiden rehtoreiden ja toisen asteen metsätalousalan oppilaitosten vastuuopettajien
yhteystiedot on kerätty kilpailusta viestimistä varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

Kilpailuun osallistujien henkilötietoja kerätään henkilöiden suostumuksella. Videoiden julkaisu
tapahtuu osallistujien nimenomaisella suostumuksella.
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Rehtoreiden ja toisen asteen metsätalousalan oppilaitosten vastuuopettajien osalta käsittely-
peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Kilpailuun on mahdollista osallistua ryhmittäin sekä yksilönä. Kilpailuun osallistuakseen ryh-
mällä tai yksittäisellä opiskelijalla/partiolaisella on oltava opettaja tai muu ohjaaja yhteyshen-
kilönä. Opiskelijoista/jäsenistä kerätään ainoastaan nimitieto. Opettajan/ohjaajan osalta kerä-
tään seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, puhelin, oppilaitos/lippukunta sekä oppilaitoksen/lip-
pukunnan osoite. Lukioiden rehtoreiden ja toisen asteen metsätalousalan oppilaitosten vas-
tuuopettajien osalta säilytetään seuraavia tietoja: nimi, oppilaitos, sähköposti.

Instagram-palvelun kautta tapahtuvassa osallistumisessa kilpailun järjestäjätaho kerää edellä
kuvatut tarkemmat tiedot kilpailuun osallistuneiden parhaimmiston osalta.

Kilpailussa menestyneet videot julkaistaan kilpailun järjestäjien verkkosivuilla. Lisäksi menes-
tyneet videot tai otteet niistä voidaan esittää palkinnonjakotilaisuudessa.

Kerättyjä tietoja säilytetään viiden vuoden ajan kilpailun järjestämisestä. Säilytysaika koskee
sekä kerättyjä henkilötietoja että kilpailuun osallistuneita videoita.

Rekisterissä tarpeettomiksi käyneet tiedot poistetaan rekisteristä tai mikäli rekisteröity tieto-
jensa poistamista vaatii.

7. Käytettävät tietojärjestelmät

8. Tietolähteet

Keräämme henkilötietoja opettajalta/ohjaajalta. Oppilaitoksen/lippukunnan velvollisuutena on
hankkia opiskelijoiden/lippukunnan jäsenten suostumus nimitiedon keräämiseen ja käsitte-
lyyn.

Rehtoreiden ja toisen asteen metsätalousalan oppilaitosten vastuuopettajien tiedot on kerätty
julkisista lähteistä oppilaitosten 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 käy-
tön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää
järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä.

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan Lyyti-tapahtumapalvelun kautta. Lyyti-ohjelmassa tapahtuvaan hen-
kilötietojen 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. Kilpai-
luun osallistujat lataavat tuottamansa videot itse Youtube-palveluun tai Instagram-palveluun ja
sitoutuvat noudattamaan palvelun omia käyttöehtoja.



11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

LUT-yliopiston tai sen käyttämien palveluntarjoajien keräämiä henkilötietoja käsitellään aino-
astaan EU:n tai Euroopan talousalueella.

LUT-yliopisto ei vastaa Youtube-palveluun tai Instagram-palveluun ladattujen videoiden ja
tässä yhteydessä mahdollisesti kerättyjen henkilötietojen käsittelystä.

12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Kerättyjä tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on mah-
dollista ainoastaan kilpailun järjestämisessä mukana olevilla työntekijöillä.

13. Automatisoitu päätöksenteko

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-
däntöä.

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 poista-

miseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitar-
koituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia
varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsit-
telyä

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 kai-
kessa henkilötietojen käsittelyssä.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot
ilmoitettu kohdassa 3.


