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Henkilötietojen käsittely CICAT2025-hankkeen Pääsidosryhmät ja tiedotuslista 
-listoilla 

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin -hanke 
(CICAT2025) toteuttaa ja tutkii sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä. Hankkeen 
vuorovaikutussuunnitelma perustuu osallistavalle sidosryhmädialogille. Hankkeessa 
huomioidaan monien eri sidosryhmien mielenkiinnon kohteet, tavoitteet ja teot ja 
keskitytään paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, 
keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit. 
Tuloksena ymmärretään, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta 
kohti kestävää kiertotaloutta. 
 
 

Rekisterinpitäjä Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Joukahaisenkatu 3 
20520 Turku 
 
Puhelinvaihde (02) 263 350 
kirjaamo@turkuamk.fi 

Vastuuhenkilö ja 
yhteyshenkilöt 

Vastuuhenkilö: 

Anne Norström, koulutus- ja tutkimuspäällikkö (Turun AMK) 
+358 40 355 0365 

Yhteyshenkilö: 

Piia Nurmi, tutkimusvastaava, hankkeen vuorovaikutusvastaava (Turun 
AMK) 
+358 40 355 0931 

Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Tietosuojavastaava (Turun AMK): 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 

CICAT2025-hankkeessa on laadittu lista pääsidosryhmistä sekä 
tiedotuslistasta (eli hankkeen muista sidosryhmistä). Henkilötietoja 
käytetään tutkimuksiin liittyviin yhteydenottoihin. 

Listan avulla voidaan 

1) tunnistaa hankkeen sidosryhmät  

2) jakaa tietoa tutkijoiden välillä 

3) toteuttaa hankkeen suunnitellut toimenpiteet ja tiedotus 
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CICAT2025-hankkeen vuorovaikutustiimi seuraa listan avulla sitä, mitkä 
sidosryhmät on tavoitettu ja keitä vielä pitäisi tavoitella. 

Tutkimustuloksia ei rekisterinpitäjälle siirry eikä niitä liitetä 
henkilötietoihin. 

Henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste 

Oikeusperuste on rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu 
etu. 

Rekisterinpitäjän tai 
kolmannen osapuolen 
oikeutetut edut 

Rekisterinpitäjä tarvitsee sidosryhmiin liittyviä yhteys- ja henkilötietoja 
CICAT2025-hankkeessa toteutettavan tieteellisen tutkimuksen 
suunnitteluun (keitä kontaktoidaan), toteuttamiseen (keitä haastatellaan) 
ja tutkimustulosten jalkauttamiseen (viedään tietoa). Tietoja käyttävät 
hankkeen tutkijat. 

 

Käsiteltävät 
henkilötietoryhmät ja 
henkilötietojen säilytysajat 

Sidosryhmistä kerätään yksityishenkilöiden osalta seuraavia tietoja: 

• nimi, sähköposti ja puhelinnumero 

• taustaorganisaatio ja henkilön työtehtävä siellä 

• taustaorganisaation kuvaus 

Listaan kerätään CICAT2025-hankkeen tutkijoiden huomioita 
sidosryhmiin liittyen: esim. miksi sidosryhmä on kiinnostava ja tärkeä ja 
mitä sidosryhmän kanssa tehdään tai tullaan tekemään ja mitä 
sidosryhmän kanssa on sovittu.  

Tiedot säilytetään hankkeen ajan, ja 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 CICAT2025-
hankkeen vuorovaikutusvastaavalta Piia Nurmelta. 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Sidosryhmiin liittyviä tietoja kerätään tapahtumista, tapaamisista, tahojen 
itsensä tekemistä ilmoituksista ja tuottamasta materiaalista. 

Henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja käsitellään tietojärjestelmissä, joiden teknisestä 
ylläpidosta vastaavat seuraavat tahot:  
Microsoft  
Apsis  
 
Turun ammattikorkeakoululla ja yllä mainituilla tahoilla on sopimus, 
jonka mukaan tahot toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. 
 
Henkilötietojen vastaanottajat ovat CICAT2025-hankkeen tutkijat, jotka 
edustavat seuraavia organisaatioita: 



TIETOSUOJAILMOITUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 

27.8.2019 

 

Jyväskylän yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Turun yliopisto 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Turun ammattikorkeakoulu 

Olennaiset tiedot 
henkilötietojen siirrosta 
kolmansiin maihin (EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle) 

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

Tietojen suojauksen 
periaatteet 

Tietoja hallinnoi CICAT2025-hankkeen vuorovaikutusvastaava Piia Nurmi. 
Listalla olevia tietoja käsittelee ja käyttää CICAT2025-tutkijakonsortio. 
Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä 
puolesta tarvitsevat. Pääsyä on rajattu käyttäjätunnuksilla ja 
käyttöoikeuksilla. 

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 perusteella ei tehdä profilointeja. 

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja 
läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään 
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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 voimassaolevaa 
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu 
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään 
tapauskohtaisesti. 

 


