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Päivitetty
1. Johdanto
Kaupunkimallien Osaamispääoman Kehittäminen 6Aika-kaupungeissa (KAOS) -hankkeen rahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto (ESR). KAOS-hanke kehittää 3D-kaupunkimallintamisen osaamispääomaa
ja hyödyntämisvalmiuksia yhteiskehittämisen kautta sekä kehittää ja pilotoi 3D-paikkatiedon
soveltamiseen liittyvää koulutusta.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Epoossa ja Helsingissä sijaitsevat yritykset, Espoon
kaupunki, Helsingin kaupunki; muut 6Aika-kaupungit, työlliset, valmistumassa olevat eri alojen
opiskelijat ja työttömät Espoossa ja Helsingissä sekä muissa 6Aika-kaupungeissa.
Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat: muut sidosryhmät, kuten yritykset, alan yhdistykset ja
koulutusorganisaatiot sekä kaupunkilaiset; muut 6Aika- kaupungit, niiden asukkaat ja alueelliset
yritykset.
KAOS-hankkeessa kerättäviin henkilötietoihin sovelletaan tätä tietosuojailmoitusta. KAOS-hanke
noudattaa henkilötietoihin liittyvää ESR ohjeistusta:
Yleistietoja ESR-hankkeiden seurannasta ja tähän liittyvistä henkilötiedoista
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät
henkilötiedot – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (Työ- ja
elinkeinoministeriö)
Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden seurantaa varten kerättävien yksityiskohtaisempien
osallistujien henkilötietojen tietosuojailmoitus löytyy täältä:
ESR Henkilörekisterin tietosuojaseloste (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä henkilötietoja KAOS-hankkeessa kerätään hankkeen toteuttamisen
tarpeisiin, kuinka niitä käsitellään, kenelle niitä luovutetaan sekä miten henkilötietoja suojataan.
Asiakirja ei kuvaa ESR raportointia varten kerättäviä henkilötietoja, joiden osalta viitataan edellä
mainittuun ESR tietosuojaselosteeseen.
2. Rekisterinpitäjän tiedot
Aalto-yliopisto
PL 11000 (Otakaari 1B)
00076 AALTO
Vaihde: 09 47001
3. Yhteyshenkilöt

Juhani Talvela
juhani.talvela@aalto.fi
050 62471
Yhteyttä voi ottaa myös Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos on kysymyksiä tai vaatimuksia
henkilötietojen käsittelyn osalta:
Tietosuojavastaava: Jari Söderström
Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi
Puhelinvaihde: 09 47001
4. Rekisterin nimi
KAOS-hankkeen osallistujarekisteri.
5. Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään
Henkilötietoja kerätään hankkeen toimenpiteisiin osallistuvista henkilöistä seuraavia tarkoituksia
varten:
a) jotta hankkeeseen osallistuville henkilöille voidaan tuottaa heille suunnattua koulutusta,
ohjausta, tiedon välittämistä ja tehdä heidän kanssaan hankkeseen liittyvää vuorovaikutusta.
b) hankkeen tulosten seurantaan
c) hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tehtävään tiedottamisen
d) tieteelliseen tutkimustyöhön
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään:
•
•
•
•
•

kyselyiden avulla
henkilökohtaisilla yhteydenotoilla
haastatteluilla
tapahtumien yhteydessä
yhdistämällä julkisista tietolähteistä

7. Tietojen käsittely
Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Aalto-yliopisto, Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus FGI,
sekä Suomen Ympäristöopisto SYKLI
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät ensisijaisesti hankkeen toteuttajaorganisaatioiden
hankehenkilöstö.
8. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä
Rekisterissä säilytetään Crevessä ja CREVE 2.0 hankkeessa kerättävät ja henkilöiden antamat
seuraavat henkilötiedot:
•
•
•

Nimi
Yhteystiedot, mm. sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
Työpaikka ja työtehtävä

9. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat KAOS-hankkeen
toteuttajaorganisaatioiden järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja toimintaan osallistuvia.
10. Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään KAOS-hankkeen keston ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.
11. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät ja ulkoisten palveluntarjoajien alustat
•
•
•

Webropol
Microsoft OneDrive
Google Drive

12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Kerättyjä henkilötietoja saatetaan säilyttää ulkoisten palveluntarjoajien alustoilla, ja näin ollen
henkilötietoja saattaa joissain tapauksissa tietämättämme siirtyä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta
seuraavin keinoin:
•
•
•
•

Pääsyoikeutta tiloihin, jossa tietoja fyysisesti sijaitsee, on rajoitettu.
Laitteiston ja järjestelmän fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus on pyritty turvaamaan.
Pääsyä yleisen tietoverkon kautta järjestelmään on rajoitettu palomuureilla ja muilla teknisillä
suojakeinoilla.
Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriseloste on nähtävissä internetsivuilla:
https://memo.aalto.fi/projects/esr-kaos/henkilotiedot-esr-kaos-hankkeessa/
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
•
•
•

•
•
•
•

•

Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen. Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei
sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus
tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojensa säilyttämiseen milloin tahansa. Tämä
ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Pyyntö tulee suorittaa
kirjallisena rekisterin pitäjälle.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan
viivytyksettä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai

rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva,
käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
rekisteritieto. (Henkilötietolaki 29§). Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä
kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun
ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon
korjaamisesta.

