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Rekisterinpitäjä

Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz
Altenberger Straße 69, 4040 Linz ITÄVALTA

Rekisterin nimi ja tarkoitus
CLIMATE CAMPAIGNERS -sovellus. Tietoja kerätään CLIMATE
CAMPAIGNERS -hanketta varten. Hanke pyrkii tekemään
ilmastoystävällisistä elämäntavoista tärkeän osan
ilmastonmuutoksen ratkaisua ja sitä rahoittaa Euroopan
komissio. Lahden kaupunki on mukana hankkeessa 12 muun
kaupungin kanssa, kehitämme applikaation haasteita
paikallisesta näkökulmasta, käännämme sovelluksen tekstejä
suomeksi, markkinoimme ja viestimme sovelluksesta sekä
hyödynnämme sovelluksen avulla valmisteltua tutkimustietoa
ilmastotyössämme.
Rekisterin yhteyshenkilö
Mag. Katrin Burgstaller, tietosuojavastaava
E-mail: burgstaller@energieinstitut-linz.at
Phone: +43-732-2468-5656
Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?
Nimi ja asuinpaikka ovat välttämättömiä osallistujien
suostumusta varten. Sähköpostiosoitetta tarvitaan sovelluksen
palkinto-osuuden kehittämisen jälkeen mahdollisten
palkintojen jakamiseen. Muita tietoja tarvitaan pääsääntöisesti
CO2-jalanjäljen laskemiseen.
Kaikkia muita tarkkoja tietoja, kuten kysymystä tuloista
(vapaaehtoinen) käytetään tutkimukseen, mm. selvitykseen
siitä, onko taustalla energiaköyhyyttä ja tarvittaisiinko lisätukea
korkean energiankulutuksen tai laskun hillitsemiseksi.
Sovelluksessa pyydetyt tiedot ovat tutkijoiden saatavilla vain
anonymisoidussa muodossa.
Applikaatiossa ehdotettavia haasteita varten on tärkeää tietää,
mille alueelle ja kaupunkiin osallistujat kuuluvat. Nimettömistä
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tiedoista tehdään havaintoja kaupungeista ja alueista.
Asuinpaikkaa käytetään esimerkiksi osoittamaan, että
kaupungin X ihmisillä on vaikeuksia käyttää polkupyörää, koska
turvallisia pyöräteitä on liian vähän.
Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?
Rekisteröidyn antama suostumus
Mitä henkilötietoja käsitellään?
•

Etunimi ja sukunimi

•

Käyttäjätunnus

•

Asuinmaa

•

Asuinpaikkakunta

•

Kysely ikäjakaumasta

•

Kysely koulutuksesta

•

Sähköpostiosoite

•

Työsuhde (esim. vanhempainloma, eläkkeellä oleva, yrittäjä,
opiskelija jne.)

•

Kysely tulojakaumasta (vapaaehtoinen tieto)

•

Käyttötiedot

•

IP osoite

•

Laitteen tunniste

•

Tietopyyntö CO2-jalanjäljen laskemiseksi (Vapaaehtoinen
tieto - nämä tiedot voidaan korjata tai poistaa milloin
tahansa):
o Kysely liikkumistavoista
o Kysely asumisolosuhteista ja energiankulutuksesta
o Kysely ruokavaliosta
o Kysely tavaroiden ja palveluiden kulutuksesta

Mistä tiedot saadaan?
Rekisteröidyltä itseltään.
Missä tietoja säilytetään ja kuinka kauan?
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Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle Saksassa.
Tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään sovelluksen käytön
ajan. Sovellusta ylläpidetään vähintään kolmen vuoden ajan
projektin päättymisen jälkeen (huhtikuun 2024 loppuun asti).
Tämä tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään vähintään
huhtikuun 2027 loppuun asti.
Kun poistat sovelluksen, henkilötietosi poistetaan.
Miten tietoja suojataan?
Sovelluksen kautta antamasi henkilötiedot ovat ainoastaan
sovelluksen kehittäjän ja ylläpitäjän, käytettävissä. Nämä kaksi
tahoa ovat vastuussa rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen
käsittelijöinä varmistamassa yleisen tietosuoja-asetuksen
edellytysten toteutumisesta.
Sovellus käyttää salausta sekä turvallisuussyistä että
suojatakseen luottamuksellisen sisällön lähettämisen, kuten
pyynnöt, jotka lähetetään sovellusoperaattorille tai keskustelut
käyttäjien välillä välisessä viestinnässä. Tämä salaus estää
luvattomia kolmansia osapuolia lukemasta lähettämiäsi tietoja.
Luovutetaanko tietoja kolmannelle osapuolelle?
Henkilötietoja ei jaeta muille yrityksille tai organisaatioille.
Sovelluksen salaus estää luvattomia kolmansia osapuolia
lukemasta lähettämiäsi tietoja. Hankkeeseen osallistuvat
kansalliset ja kansainväliset tutkimuskumppanit sekä
kumppanikaupungit saavat tietosi vain anonymisoidussa
muodossa. Haluamme huomauttaa, että tiedonsiirrossa
internetissä voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen
suojaus kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole
mahdollista.
Siirretäänkö tietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle?
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
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Lait tai säädökset, joihin käsittely perustuu
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen.
Lahden kaupungin tietojärjestelmä, jossa tiedot tallennettuina
Tietoja ei tallenneta Lahden kaupungin järjestelmiin, eikä
Lahden kaupunki toimi henkilötietojen käsittelijänä.
Hankkeesta saadut tiedot tulevat anonymisoidussa muodossa
tutkimuksen suorittaneelta (rekisterinpitäjä) .
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojen käsittelystä.
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