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TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus

artiklat 13 ja 14

Päivämäärä: Click or tap to enter a date.

Tiedote tutkittaville koskien projektia “IN SITU: kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen
paikkaperusteinen innovointi kaupunkien ulkopuolisilla alueilla”

Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä
tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelystä

Tämän karttatutkimuksen tavoitteena on tutkia kulttuurin ja luovan alan ammattilaisten ja heidän
ympäristönsä välisiä suhteita Rauman ja Eurajoen kunnissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten
kulttuurin ja luovan alan ammattilaiset kokevat ympäristön, jossa he elävät ja toimivat, mitä he siinä
arvostavat ja miten ympäristö vaikuttaa heidän luovaan prosessiinsa ja projekteihinsa. Kysely on
osa kansainvälistä IN SITU -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti
Eurooppa - tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksella nro 101061747. Turun
yliopisto on hankekonsortion yhteistyökumppani, joka toteuttaa tutkimusta Suomessa.

3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö

Maunu Häyrynen
Siltapuistokatu 2, 28101 Pori
+358 40 864 9406
mauhay@utu.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa sähköpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn

Oleksandra Nenko, Amanda Halme, Turun yliopisto

6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

Tutkimuksen nimi: “IN SITU: kulttuuriteollisuuden ja luovien alojen paikkaperusteinen innovointi
kaupunkien ulkopuolisilla alueilla”

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Henkilötietoja käsitellään hankkeessa alkaen maaliskuu
2023 ja kestäen vuoden 2026 loppuun.

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklassa mainitun,
käsittelyperusteen nojalla:

☐ rekisteröidyn suostumus;
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☐ käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi;
☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
☐ käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
☒ käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi:

☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia tarkoituksia varten;
☐ tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten materiaalien arkistointia varten;

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä suojatoimenpiteet

Tutkimuksessa kerätään henkilötietoja liittyen ikään, sukupuoleen, ammattiin, ammattialaan,
koulutukseen ja asuinalueeseen liittyen. Aineiston analysointivaiheessa vastaukset
pseudonymisoidaan.

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset henkilötietoryhmät)

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä.

10.Henkilötietojen keräämisen lähteet

Henkilötietoja kerätään kyselyllä, joka on toteutettu Maptionnaire-alustalla ja jonka linkkiä jaetaan
julkisesti kulttuurialan ja luovan alan ammattilaisten verkostoissa.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle.

TAI

Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille Turun yliopiston/tutkimusryhmän ulkopuolelle:
Maptionnaire-kyselyalustan ylläpitäjä Mapita (https://maptionnaire.com/privacy)

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat suojatoimet

Automaattista päätöksentekoa suoritetaan seuraavien henkilötietojen osalta.

TAI

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin henkilötietoihin.

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia:

☒ Aineisto on salassa pidettävää.
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☐ Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet:
☐ IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely:
☐ Muu:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
☐ Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot.

Perustelut:

14. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto poistetaan.

TAI

Tutkimusaineisto arkistoidaan:

☒ilman tunnistetietoja
☐tunnistetiedoin

Minne tutkimusaineisto tallennetaan ja kuinka pitkäksi aikaa: Tutkimusaineisto tallennetaan viideksi
vuodeksi tutkimuksen päätyttyä Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteidentutkimuksen
arkistoon.

15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät poikkeamat

Maunu Häyrynen, Oleksandra Nenko
HKT-arkisto https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/hkt-arkisto
HKT-arkiston tietosuojailmoitus: https://www.utu.fi/sites/default/files/media/HUM/HKT-ar-
kisto_tietosuojailmoitus.pdf

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain nojalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä
tiettyjä poikkeamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii tieteellinen tutkimus ja oikeuksien
toteuttaminen tekisi käsittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutkimuksen) joko
mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa haittaa käsittelylle.

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän
tietosuojaselosteen tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkeamia seuraaviin
rekisteröityjen oikeuksiin:

☐ Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15)
☐ Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16)
☐ Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17)
☐ Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18)
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☐ Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20)
☐ Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Oikeus valituksen tekemiseen

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi
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