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1. Rekisterinpitäjä
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
Puhelin (06) 868 0200
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Tomi Pitkäaho, TKI-koordinaattori, 040 485 8219, tomi.pitkaaho@centria.fi
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola,
Puhelin (06) 868 0200, sähköposti: tietosuojavastaava@centria.fi
4. Rekisterin nimi
AISa-yritysrekisteri
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, peruste ja säilytysaika
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoa ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja hyperautomaation
käyttöasteesta, -tavoista ja odotuksista yrityksiltä, jotka toimivat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
eteläosien alueilla. Tietoja käytetään ”Älykäs liiketoiminta pandemiasta toipumisen työkaluna” (AISa) hankkeessa. Rekisteriin kerätään niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan
hankkeessa järjestettävään koulutukseen. Tietoja käytetään AISa-hankkeen toimintaan liittyvään
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Rekisteri ja se käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tietoja säilytetään hankkeen
toiminta-ajan loppuun asti (30.6.2023). Tiedot poistetaan kolmen kuukauden kuluessa hankkeen
päättymisen jälkeen.
6. Rekisterin tietosisältö
AISa-yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
•
Koko nimi
•
Asema
•
Sähköpostiosoite
•
Yrityksen maakunta
Koulutuksiin osallistuvilta lisäksi:
•
Osoitetiedot
•
Puhelinnumero
•
Sukupuoli
•
Syntymäaikatiedot
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterit koostuvat Centria-ammattikorkeakoulun asiakasrekistereistä sekä AISa-hankkeessa
toteutettavasta kyselytutkimuksesta kerätystä tiedosta.
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
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Järjestelmän tietoja ei siirretä Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Annettuja tietoja suojataan verkossa käyttämällä SSL-suojattua yhteyttä. Tietojärjestelmiin tallennetut ja
niissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu
vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu. Mahdolliset tulosteet säilytetään
lukitussa tiloissa.
11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö
on jätettävä henkilökohtaisesti osoitteessa: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2, 67100
Kokkola. Muista olla valmis myös todistaman henkilöllisyytesi virallisella kuvallisella henkilötodistuksella
pyyntöä tehdessä.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistoa
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyyttä tietojensa poistamista, tämä tapahtuu
vastaavasti kuin kohdan 11 pyynnöt. On tarpeen huomioida, että rekisterinpitäjällä saattaa olla muita lain
edellyttämiä vaatimuksia jatkaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin poistamispyyntö evätään.

