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hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction 

Datasekretessanmälan: MYRSKY - Företagens förmåga till 
förändring, grön övergång och digitalisering i Västra Finland 
(evenemang och tillställningar, information) 

Detta är en dataskyddsredogörelse baserad på artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna 
dataskyddsförordning. 

Registeransvarig  

Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Joukahaisenkatu 3  

20520 Turku 

Telefonväxel (02) 263 350  

kirjaamo@turkuamk.fi 

Ansvarig person och kontaktpersoner 

Timo Mieskonen, MYRSKY projektets projektchef i Turun ammattikorkeakoulu 

Skicka alla kontakter som rör dataskyddet till: tietosuoja@turkuamk.fi 

De meddelanden som skickas till dataskydds-e-postadressen behandlas av 

dataskyddsombudet och av en dataskyddsexpert som är hans/hennes partner 

och ersättare. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter samlas in och behandlas av MYRSKY - Företagens förmåga 

till förändring, grön övergång och digitalisering i Västra Finland för 

genomförande av evenemang inom projektet (1.11.2022-31.12.2023) samt för 

upprättande av en sändlista för marknadsföring och upprätthållande av 

projektverksamheten under projekttiden. 

Evenemangen i MYRSKY-projektet riktar sig till små och medelstora företag i 

Västfinland. Syftet med projektet är att stödja företag i Västra Finland i 

återhämtningen från den kris som orsakades av Covid-19-pandemin genom 

att erbjuda företag mikrostudiehelheter och sparring i form av 

mailto:tietosuoja@turkuamk.fi
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nätverkssamarbete mellan yrkeshögskolorna för att främja företagens och 

deras personals kapacitet och kunnande samt förändringsförmåga. Genom 

projektåtgärderna stöds de deltagande företagens och deras personals 

förmåga att anpassa sig och dra nytta av förändringar i verksamhetsmiljön. 

Projektet kommer också att bidra till en grön övergång och hållbar utveckling 

genom att ge deltagarna mikrokompetenser och sparring i samband med 

teman. 

Projektet är ett ESF-finansierat EU-projekt som finansieras som en del av 

Europeiska unionens åtgärder till följd av Covid-19-pandemin. Projektet 

genomförs samtidigt och synkroniserat med motsvarande projekt i Södra 

Finland, Östra Finland och Lappland och innehåller gemensamma 

riksomfattande avsnitt som samordnas av Karelia YH.  De som genomför 

projektet inom Västra Finlands storområde är TAMK, Centria, JAMK, Novia, 

SeAMK, SAMK, Turun AMK och VAMK. Mer information om projektet (på 

finska). 

Rättsgrund för behandling av personuppgifter 

Rättsgrund är samtycke av de som är registrerade för behandlingen av 
personuppgifter. (EU 679/2016 6.1 a) och EU 679/2016 6.1 b) 

Personuppgiftsgrupper och lagringstider för personuppgifter som ska behandlas 

De kategorier av personuppgifter som behandlas är förnamn, efternamn, e-

postadress, organisation, ljud och bild vid evenemang som ska registreras 

samt bakgrunds- och feedbackfrågor (t.ex. behov av att utveckla företagens 

gröna övergång).  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/myrsky-yritysten-muutoskyvykkyys-vihrea-siirtyma-j/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/myrsky-yritysten-muutoskyvykkyys-vihrea-siirtyma-j/
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De kategorier av personuppgifter som behandlas är förnamn, efternamn, e-
postadress för MYRSKY-projektets sändlista. 

Personuppgifter behandlas under hela projektets gång En inspelning av 
videoinspelningar är avsedd för spridning av aktuell information. Som resultat 
av projektet kommer videons lagringstid att vara den 10 år som finansiären 
kräver. Personuppgifter som rör den sändlista som samlats in för MYRSKY-
projektet förstörs vid projektets slut den 31 december 2023. 

Regelbundna informationskällor 

Personuppgifterna har erhållits direkt från den registrerade personen i fråga. 
Det är frivilligt att anmäla sig till evenemangen och till sändlistan. 

Mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifter 

Personuppgifter tas emot av personer som arbetar inom MYRSKY-projektet 
vid Turun ammattikorkeakoulu (Timo Mieskonen), som i Åbo samordnar de 
evenemang som ordnas gemensamt av Yrkehögskolan Novia samt Turun 
ammattikorkekoulus egna projektevenemang, och som upprätthåller och 
uppdaterar den sändlista som samlas in för att stödja 
projektkommunikationen. Om den registrerade har gett sitt samtycke till att 
personuppgifter läggs till på MYRSKY-postlistan, läggs personuppgifterna till 
på listan. Turun ammattikorkeakoulus koordinerar anmälan av 
projekthändelser i Åboregionen via Lyyti, och det ursprungliga 
personuppgiftsmaterialet lämnas till Turun ammattikorkeakoulu.  

Personliga datamaterial behandlas för den registeransvariges räkning av 
projektpersonalen i ett konsortium som deltar i utvecklingsarbetet för projektet 
MYRSKY och som deltar i anordnandet av evenemangen i projektet. 

Väsentliga uppgifter om överföring av personuppgifter till tredjeländer (utanför EU 
eller EES) 

 Personuppgifter överförs inte till tredjeländer. 

Principer för skydd av uppgifter 
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Endast de personer som behöver information för sina arbetsuppgifter har 
tillgång till uppgifterna. Tillgången begränsas av användarnamn och 
användarrättigheter. 

Uppgifterna lagras och skyddas på ett sådant sätt att personer utanför 
MYRSKY-projektet inte kan se dem och att de inte av misstag kan förstöras, 
ändras, lämnas ut, överföras eller på annat sätt behandlas olagligt. 

Den registrerades rättigheter 

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt:  

• att få information om behandlingen av personuppgifter, om det inte 

finns något särskilt undantag enligt lag 

•  att kontrollera sig själv och rätta felaktiga eller saknade uppgifter  

•  att radera sina uppgifter (gäller inte om behandlingsgrunden är en 

lagstadgad eller av allmänt intresse uppgift)  

• att begränsa behandlingen av sina uppgifter  

• att motsätta sig behandlingen av sina uppgifter, om 

behandlingsgrunden är ett allmänt eller legitimt intresse att begära att 

personuppgifterna överförs från en registeransvarig till en annan, om 

behandlingsgrunden är ett samtycke eller avtalet  

• att återkalla sitt samtycke  

• att den registeransvariges anmälningsskyldighet i fråga om 

rättelse/borttagning av personuppgifter/begränsning av behandlingen 

inte skall bli föremål för automatiskt beslutsfattande (den registrerade 

kan tillåta automatiskt beslutsfattande med samtycke) 

Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta den 

kontaktperson eller det dataskyddsombud som anges i meddelandet. 

Ytterligare information om den registrerades rättigheter ges av 

kontaktpersonen och/eller uppgiftsskyddsombudet. 
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Om behandlingen av personuppgifter inte kräver identifiering av den 

registrerade utan ytterligare uppgifter och den personuppgiftsansvarige inte 

kan identifiera den registrerade, ska rätten till kontroll, rättelse, radering, 

begränsning av behandlingen, anmälningsskyldighet och överföring av 

uppgifter inte gälla.  

Du har rätt att överklaga till Dataombudsmannens byrå om du anser att 

behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande 

dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter anges i början 

av sekretessmeddelandet. Alla ansökningar ska behandlas från fall till fall. 
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