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KEXRI-taustakartoitus tietosuojaseloste 

Rekisterin nimi KEXRI-ekosysteemin taustakartoitus 

Rekisterinpitäjä KEXRI-konsortio (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) 

KEXRI-konsortion osapuolet Kehittämisyhtiö Witas Oy 
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK 
Jyväskylän yliopisto 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE 
Äänekosken Kehitys Oy 

Osapuolet osallistuvat kartoituksen tietojen käsittelyyn ja 
hyödyntämiseen. 

Yhteyshenkilö Kirsi Niskanen etunimi.sukunimi@witas.fi (KEXRI) 
Ilona Laakkonen etunimi.sukunimi@jamk.fi (JAMK) 

Henkilötietojen käsittely ja sen 
tarkoitus 

Käytämme henkilötietoja KEXRI-hankkeen kehittämis- ja 
yhteistyötä varten vastaajan lomakkeessa osoittamalla tavalla 
ja siinä eriteltyyn tarkoitukseen. Yhteystietojen antaminen on 
vapaaehtoista ja vastaajalta kysytään sekä 
yhteydenottomuodoista että kiinnostuksesta osallistua 
hankkeen toimintaan ja saada lisätietoa. 

Kyselyssä kerättyjä muita kuin henkilötietoja käsitellään siten, 
ettei yksittäistä vastaajaa tai yritystä voi tunnistaa. Vastaukset 
anonymisoidaan. Tietoja käytetään keskisuomalaisen XR-
osaamisen ekosysteemin kehittämiseksi hankesuunnitelmassa 
esitetyllä tavalla. 

Kyselyn tuloksia voidaan julkaista ja esitellä. Tulosten 
kuvaaminen suoritetaan tavalla, josta yksittäistä vastaajaa ei 
voida tunnistaa. 

Rekisterin tietosisältö Vapaaehtoiset henkilötiedot: vastaajan nimi - yrityksen nimi - 
puhelinnumero – sähköpostiosoite 

Yritystä koskevat julkiset tiedot vastaajan luovuttamina: ikä, 
henkilöstömäärä, paikkakunta, toimiala 

Vastaajan edustaman yrityksen kokemukset ja kiinnostus XR-
teknologioiden hyödyntämiseen. 

Käsittelyperuste Kyselytutkimuksen vastaajan suostumus. Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta. 
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Säännönmukaiset tietolähteet Käyttäjän täyttämä kyselylomake.  

Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tiedot ovat 
osa KEXRI-konsortion yhteisrekisteriä. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-
palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta 
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Henkilötietojen säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan 
määrittämiskriteerit 

Kyselyn tiedot säilytetään ainakin KEXRI-hankkeen 
päättymisvuoden loppuun (2023). Vastaaja voi pyytää tietojen 
poistamista. 

Profilointi ja automaattinen 
päätöksenteko 

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen 
päätöksentekoon. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus 
tarkastaa, korjata tai poistaa hänestä rekisteriin merkityt 
tiedot sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin 
oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn 
antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin 
tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten 
tietojen poistamista. Tietoja ei voi poistaa jo käsitellystä 
aineistosta. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa, korjata, tai poistaa itseään 
koskevat tiedot, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse 
rekisterinpitäjälle. 
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