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Henkilötietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen (EU/679/2016) mukaisesti 

 

Tämä on yhteinen tietosuojaseloste (jäljempänä "tietosuojakäytäntö").  

Hub Innovaction Trentino – Fondazione, rekisteröity toimipaikka PIAZZA GIANANTONIO MANCI, nro 17, 
38123 TRENT (IT). 

Oulun kaupunki, Business Oulu, rekisteröity toimipaikka HALLITUSKATU 36, 90100, OULU (FI). 

Dansk DesignCentre, rekisteröity toimipaikka BRYGHUSPLADSEN 8, 2, 1473, KOBENHAVN K (DK). 

Espaitec, rekisteröity toimipaikka AVDA SOS BANYAT CAMPUS UNIVERSITAR CASTELLO PL, 12006, 
CASTELLON DE LA PLANA CASTELLO, (ES). 

Lithuanian Innovation Centre, rekisteröity toimipaikka T. Sevcenkos 13, LT-03223, VILNIUS (LT). 

Steinbeis Innovation GGMBH, rekisteröity toimipaikka WILLI BLEICHER STRASSE 19, 70174, STUTTGART 
(DE). 

Technopol Tallinn, rekisteröity toimipaikka TEADUSPARAGI 6/1, 12618, TALLINNA (EE). 

toimivat henkilötietojen rekisterinpitäjinä (jäljempänä "rekisterinpitäjät") yleisen tietosuoja-asetuksen 
(jäljempänä "GDPR") 26 artiklan mukaisesti. 

Tällä tietosuojakäytännöllä vahvistetaan yhteisesti määritellyt henkilötietojen käsittelyn menettelyt, jotka 
liittyvät toimenpiteeseen "suunnittelulähtöinen avoimeen innovaatioon perustuva haastetapahtuma 200 pk-
yritykselle”, joka on rahoitettu Horizon 2020 -ohjelmasta hankesopimuksella numero 824212 (jäljempänä 
"200SMEchallenge"). 

Rekisterinpitäjät tiedottavat 200SMEchallenge-hankkeesseen osallistuvia henkilöitä henkilötietojen 
käsittelystä. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan rekisterinpitäjien välisestä järjestelystä henkilötietojen 
käsittelyssä ja miten henkilötietoja käsitellään tässä kuvattuun tarkoitukseen. Tämä tietosuojakäytäntö 
täydentää rekisterinpitäjien mahdollisesti erikseen antamia tai jo aiemmin annettuja tietosuojailmoituksia.  

Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.  
Henkilötietoja kerätään määrättyihin tarkoituksiin. Kerättävät tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja rajoittuvat 
siihen, mikä on tarpeen sen kannalta, jota varten niitä kerätään ja käsitellään. 

Henkilötietoja päivitetään määräajoin. Tietoja säilytetään siten, että rekisteröidyt voidaan tunnistaa vain sen 
ajan, jonka tarkoitus, jota varten tieto on kerätty, vaatii. Tietoja säilytetään tavalla, jolla taataan riittävä 
turvallisuus.  
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Tietosuojavastaavat. Rekisterinpitäjät ovat nimenneet asetuksen 37 artiklan mukaisesti henkilötietojen 
suojasta vastaavan henkilön (tietosuojavastaava), johon voi ottaa yhteyttä: Hub Innovazione Trentino 
Fondazione, Piazza Manci, n. 17, 38123 Trento -  privacy@trentinoinnovation.eu. 

Käsiteltyjen tietojen tyyppi. Käsiteltävät tietotyypit ovat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen 
nimi, asema, matkapuhelinnumero ja puhelinnumero. 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta. Rekisterinpitäjät käsittelevät antamiasi henkilötietoja – yksilöidysti 
tai tunnistettavina prosessiin osallistuvaksi henkilöiksi – 200SMEchallenge-hankkeeseen liittyen tai siihen 
liittyvien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi. 200SMEchallenge-hanke pyrkii lisäämään innovaatio-
organisaatioiden valmiuksia pk-yritysten innovaatiotoimenpiteiden toteutuksessa erityisesti 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla. Hankkeen avulla yrityksen edustajat, muotoilun ammattilaiset ja 
opiskelijat voivat osallistua kaksipäiväiseen käyttäjäkeskeistä suunnittelua toteuttavaan tapahtumaan 
(jäljempänä ”UX Challenge"). Tätä varten kumppaneiden on kerättävä ja käsiteltävä UX Challengeen hakevien 
yritysten edustajien henkilötietoja. Näitä tietoja käytetään henkilöiden ja yritysten UX Challenge -tapahtumaan 
osallistumisen hallintaan. Myös muita tietoja kuin henkilötietoja kerätään. Tietoja sekä henkilöiden että 
yritysten aiemmasta kokemuksesta käyttäjäkeskeisistä suunnittelumenetelmistä kerätään ja hyödynnetään 
anonyymisti tutkimustarkoituksiin. Rekisterinpitäjät käsittelevät yksinomaan tässä tietosuojakäytännössä 
lueteltuja henkilötietoja. 

Pakollisten tai vapaaehtoisten tietojen antamisen ja niiden antamatta jättämisen seuraukset. 
Edellisessä kohdassa mainittuun tarkoitukseen ei ole velvollisuutta toimittaa tietoja, mutta jos niitä ei 
toimiteta, osallistuminen UX Challengeen ei ole mahdollista. Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista ja 
henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. 

Käsittelymenetelmät, automaattiset päätöksentekoprosessit ja tietojen säilytysajat. Henkilötietoja 
käsitellään sähköisesti, mutta mahdollinen paperimuotoinen käsittely ei ole poissuljettua. Henkilötietoja 
käsitellään asianmukaisesti luottamuksellisuuden takaamiseksi, häviämisen estämiseksi, laittoman ja 
virheellisen käytön estämiseksi ja luvattoman kolmannen osapuolen tietoihin pääsyn estämiseksi. 
Henkilötietoja ei käsitellä automaattisissa prosesseissa. Rekisteröintilomakkeella kerättyjä henkilötietoja 
säilytetään edellä lueteltujen tarkoitusten toteuttamiseen tarvittavan ajan, lukuun ottamatta erikseen 
myönnettyä vapaaehtoista suostumusta. Rekisterinpitäjät noudattavat säilytysaikaan liittyvää lainsäädäntöä. 

Viestintä, palvelimien sijainti, tietojen levittäminen ja siirtäminen kolmansiin maihin tai 
kansainvälisille järjestöille. 200SMEchallenge-projektin hallinnoimiseksi rekisterinpitäjien on ehkä 
hyödynnettävä kolmansia osapuolia, joiden kanssa tehdään yhteistyötä, ja jotka tunnistetaan henkilötietojen 
käsittelijöiksi. Tällaiset kolmannet osapuolet voivat olla konsultteja ja palveluntarjoajia, jotka tukevat UX 
Challengen rekisteröintiä ja hallintaa. Tarvittaessa henkilötietoja voidaan toimittaa julkisyhteisöille 
paikallisella, kansallisella ja/tai Euroopan tasolla. Henkilötietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevilla 
palvelimilla tai niitä hallinnoivat yritykset, jotka täyttävät GDPR:n vaatimukset ja takaavat henkilötietojen 
käsittelyn eurooppalaisten turvallisuusstandardien mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai 
EU:n ulkopuolelle. 

Asianomaisten osapuolten oikeudet ja valitus tietosuojaviranomaiselle. Voit milloin tahansa käyttää 
tietosuoja-asetuksen 15–22 artiklassa säädettyjä oikeuksia. Sinulla on oikeus: 

1. saada tieto siitä käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei; 
2. tarkastaa itseäsi koskevat tiedot; 
3. pyytää tietojesi oikaisemista tai täydentämistä viivytyksettä; 
4. vaatia tietojesi poistamista viivytyksettä; 
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5. vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; 
6. saada tieto sinua koskeviin henkilötietoihin liittyvistä oikaisuista, poistoista tai käsittelyn 

rajoituksista; 
7. saada omat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; 
8. vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. 
9. oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. 

Lain tarjoamista oikeuksista, mukaan lukien suostumuksen peruuttaminen, voit ottaa yhteyttä 
rekisterinpitäjiin puhelimitse numeroon +39 0461.314057 tai sähköpostitse privacy@trentinoinnovation.eu. 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia ko. valtion tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 
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