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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 
 
Rekisterinpitäjän edustaja: 
Opinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja Janne Hokkanen 
Puhelin 040 900 3617 
Sähköposti janne.hokkanen@lut.fi 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: 
Suunnittelija Elina Hannikainen-Himanen 
Puhelin 040 573 3790 
Sähköposti careerservices@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  
 
Opiskelijoille tuotettavien koulutus- ja muiden palvelujen toteuttaminen. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Peruste henkilötietojen käsittelyyn on: Rekisterinpitäjän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen 
etujen toteuttaminen. 
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Koulutusten ja muiden urapalvelujen organisointi edellyttää mm. ilmoittautumisten keräämistä, 
jotta koulutuspaikat saadaan tarkoituksenmukaisesti täytettyä ja palvelu asianmukaisesti tuo-
tettua. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 
Koulutuksiin ja muihin tapahtumiin ilmoittautumislomakkeella kerättävät tiedot: etunimi, suku-
nimi, koulutusohjelma, vuosikurssi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  
 
Koulutus- ja palvelukohtaisia osallistujalistoja säilytetään noin 2-3 vuotta koulutuksen päätty-
misen jälkeen tilastointitarkoitusta varten. 
 

7. Käytettävät tietojärjestelmät 
 
Tiedot tallennetaan dokumenttimuotoisina osallistujaluetteloina Opintopalvelujen verkkole-
vylle.  
 

8. Tietolähteet 
 
Koulutukseen tai muuhun palveluun osallistuva henkilö antaa tiedot itse esim. Webropol-ilmoit-
tautumislomakkeen kautta. 
 

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 käytetään evästeitä selainpohjaisissa järjestelmissä. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä. 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen  
 
Tietoja ei luovuteta Opintopalvelujen ulkopuolelle. 
 

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

12.  Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Opintopalvelujen verkkolevylle on rajoitettu pääsy vain Opintopalvelujen henkilöstöllä. Kukin 
opintopalvelujen työntekijä on vaitiolovelvollinen ja käyttää verkkolevyltä ainoastaan omia työ-
tehtäviään koskevia aineistoja. 
 

13. Automatisoitu päätöksenteko  
 
Tietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


