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Merikartta-hankkeessa työskennellään teemaryhmissä, joissa ideoidaan uusia
hankeavauksia, yhteistyökuvioita ja toimenpiteitä. Teemaryhmissä
tapahtuvan kehittämistyön vuoksi hankkeessa syntyy yhteisrekisterinpitäjyys
seuraavien organisaatioiden kanssa:
•
•
•
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Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Merikartta-hankkeessa ja -verkostossa Turun AMK: hanketiimi on laatinut
listan ekosysteemissä mukana olevista sidosryhmistä eli yrityksistä,
organisaatioista ja ohjausryhmän jäsenistä. Listalla olevia henkilötietoja
käsitellään (käsittelytoimet):
•

Seuranta: seurataan, mitkä yritykset ovat mukana kehittämässä
hiiliviisasta ja kiertotaloudenmukaista meriklusteria – Merikarttaa.
• Tiedotus: tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja mahdollisuuksista
yrityksille.
• Teemaryhmätyöskentely: tiedotetaan teemaryhmän kokouksista ja
hankemahdollisuuksista sekä hankkeen tuloksista.
• Sidosryhmäkysely: Yritysten ja muiden organisaatioiden tietoja
käytetään sidosryhmäkyselyn tekemiseen. Kysely tehdään
hankkeessa kaksi kertaa ja sillä kartoitetaan hankkeen
vaikuttavauutta sekä sidosryhmien tyytyväisyyttä hankkeen
etenemiseen. Kysely koostuu seuraavista alikäsittelytoimista:
1. Käsittelytoimi 1: Yhteystietojen kerääminen edellä mainitusta listasta
kyselyn lähettämiseksi ryhmälle.
2. Käsittelytoimi 2: Vastausten analysointi.
3. Käsittelytoimi 3: Kyselyaineiston anonymisointi.

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Suostumus: tarvittavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: henkilötiedot saadaan myös jostain muusta
lähteestä kuin käsittelyn kohteelta itseltään.

Rekisterinpitäjän tai
kolmannen osapuolen
oikeutetut edut

Rekisterinpitäjä tarvitsee yrityksiin ja muihin organisaatioihin liittyviä
yhteys- ja henkilötietoja ekosysteemin rakentamiseen.
Merikartta-hankkeen teemaryhmissä ideoidaan uusia hankeavauksia,
yhteistyökuvioita ja toimenpiteitä. Tietoja käyttävät myös teemaryhmien
vetäjät seuraavista organisaatioista:
•
•
•

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat
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Käsiteltäviä tietoja ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Organisaation nimi
Paikkakunta
Yhteyshenkilö (etu- ja sukunimi)
Yhteyshenkilön sähköposti
Asema yrityksessä
Tieto siitä, onko mukana hankkeen sisäisessä online-työtilassa ja
onko osallistunut hankkeen työpajoihin.
Teemaryhmän nimi

Merikartta-hanke päättyy 30.6.2022. Henkilötietoja säilytetään ainakin
loppuraportoinnin ja hankkeen päättämiseen liittyvien toimenpiteiden
vuoksi 31.12.2022 saakka. Hankkeen lopussa arvioidaan, onko tarve säilyttää
niitä pidempään esimerkiksi jatkohanketta tai -hankkeita varten. Pidemmästä
säilyttämisestä informoidaan niitä, joiden tietoja se koskee.

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä yhteyshenkilöltä:
Yhteyshenkilö:
Piia Nurmi
Tutkimusvastaava
Turun AMK
+358 40 355 0931

Säännönmukaiset
tietolähteet

Tarvittavat henkilötiedot on tähän saakka saatu henkilöltä itseltään.
Henkilötietoja tullaan myös hankkeen aikana keräämään lisää ja ne saadaan
henkilöltä itseltään. Henkilötietoja saadaan myös jostain muusta lähteestä
kuin käsittelyn kohteelta itseltään (rekisterinpitäjän oikeutettu etu):

Yrityksiin liittyviä tietoja kerätään tapahtumista, tapaamisista, tahojen
itsensä tekemistä ilmoituksista ja tuottamasta materiaalista. Tapaamisten
avulla saatujen yhteystietojen yritykset kutsutaan Howspace-työtilaan ja
lisätään myös Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
-osiossa kuvatulle yritys ja organisaatiolistalle. Merikartta-hanke ja –
verkosto hyödyntää digitaalista fasilitoinnin alustaa Howspacea.
Howspaceen liittyminen on vapaaehtoista ja liittymisvaiheessa henkilöille on
kerrottu heidän tietojen käsittelystään näin:
Howspace-työtila
Hyväksyn tietojeni tallentumisen ja näkymisen muille *
Howspace on avoin alusta, jossa jokainen osallistuu keskusteluun omalla
nimellään. Tunnistautuminen tapahtuu sähköpostin avulla ja kysymme jatkossa
myös muita työskentelyä helpottavia tietoja. Käytännössä sinusta näkyvät tiedot
ovat nimi, sähköpostiosoite, tehtävänimike, mahdollisesti linkki LinkedIniin tai
nettisivuille tai millä meriklusterin osa-alueella toimit. Alustalle ei pääse ilman
henkilökohtaista linkkiä ja tietoja näkevät vain muut alustalle kutsutut.

Olemme rakentamassa verkostoa, ja verkoston kantavana voimana ovat siinä
toimivat ihmiset. Tämänkin vuoksi olemme valinneet Howspacen
työskentelyalustaksi, sillä pystymme täällä näkemään toisemme toisella tapaa
kuin sähköposteissa tai powerpoint-esityksissä.

Jos haluat osallistua keskusteluun ja kehittää hiilineutraalia
kiertotaloudenmukaista meriklusteria yhdessä, klikkaa kyllä.

Jos et halua että tietojasi tallennetaan, paina ei. Tällöin sinut poistetaan
Howspacesta eikä tietojasi jää näkyviin, ellet jättänyt käyntikorttiseinälle
terveisiäsi. Jos haluat, että sekin poistetaan, niin ota yhteyttä:
inka.makio@turkuamk.fi.

Valitse yksi vaihtoehto.
Kyllä, hyväksyn että olen osa tätä ekosysteemiä ja tietoni näkyvät muille
Howspace-alustalla
Ei, haluan että minut poistetaan täältä enkä osallistu enää jatkossa

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei lähetetä kenellekään ilman henkilön suostumista.
Mahdollisten hankevalmistelujen tapauksessa voidaan välittää muille
klusterin yhteistyöyrityksille, mutta ei ilman kyseisen henkilön lupaa.

Teemaryhmien vetäjien taustaorganisaatiot pääsevät myös näkemään tiedot:
•
•
•
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Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen suojauksen
periaatteet

Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä
puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja
käyttöoikeuksilla. Tietoja säilytetään Turun AMK:n TEAMS-alustalla ja
tietoihin pääsevät käsiksi vain Turun AMK:n hankkeessa työskentelevä AMK:n
henkilöstö ja harjoittelijat sekä teemaryhmien vetäjien taustaorganisaatiot:

•
•
•
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Turun ammattikorkeakoulun ylläpitämät palvelimet sijaitsevat suojatuissa ja
valvotuissa tiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
•

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen
säädettyä poikkeusta

•

tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai
puuttuvat tiedot

•

poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on
lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

•

rajoittaa tietojensa käsittelyä

•

vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai
oikeutettu etu

•

pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai
sopimus

•

peruuttaa antamansa suostumus

•

henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

•

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
(rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon
suostumuksellaan)

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja
läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään
ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain
edellyttämällä tavalla.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja
rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin
oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

