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Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston tietosuojailmoitus 
 

Tämä on Tämä on henkilötietolain 10. ja 24. pykälän sekä EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklan mukainen informointiasiakirja 

henkilötietojen käsittelystä Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden 

tutkimuksen arkistossa.  

Rekisterin nimi  

 

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto (HKT-

arkisto). 

 

Käsittelyn tarkoitus ja peruste  

 

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto pitää sisällään Turun 

yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineiden 

tutkimusta ja opetusta varten muodostamia kokoelmia. HKT-arkisto on 

tutkimusarkisto, jonka aineistoja voi käyttää tutkimuksessa, yliopisto-

opetuksessa, museotoiminnassa ja tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti 

muissa tarkoituksissa. Aineistot ovat kuvia, äänitteitä, videomateriaalia tai 

dokumentteja. Aineistot säilytetään pysyvästi. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset: 

• Aineiston luovuttaminen arkiston käyttöehtojen mukaisesti tutkimus-, 
opetus-, ja museotoimintaan ja tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti 
muihin tarkoituksiin.  

• Asiakaspalvelun hoitaminen aineiston luovuttajien ja käyttäjien kanssa 
(aineistojen käyttöoikeuksien ja aineistotoimitusten hallinta). 

• Tietopalvelu ja muu asiakaspalvelu. 

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun 

yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen.  

 

Rekisterinpitäjä 

 

Turun yliopisto 

20014 TURUN YLIOPISTO 

puh. 029 450 5000 

fax 029 450 5040 

kirjaamo@utu.fi 

 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523%22%20%5Ct%20%22_blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%22%20%5Ct%20%22_blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558
mailto:kirjaamo@utu.fi


Tietosuojailmoitus  2 (3) 
  
  

25.5.2018 

Click or tap here to 
e
n
t
e
r 
t
e
x
t
. 

 

Turun yliopisto | Humanistinen tiedekunta 
20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi/hum 

 

Rekisterin vastuuhenkilö  

 

Yliopisto-opettaja Kirsi Hänninen  

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto  

20014 TURUN YLIOPISTO  

puh. 050 356 8742  

kultutarkisto@lists.utu.fi     

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

dpo@utu.fi 

 

Henkilötietoryhmät  

 

Aineistoissa olevien henkilöiden tiedot.  

 

Tietojen ilmoittaminen vaihtelee tapauskohtaisesti ja tietoja voivat olla: Nimi, 

sukupuoli, ammatti, syntymävuosi, kuolinvuosi, syntymäpaikka, asuinpaikka, 

koulutus, siviilisääty, äidinkieli, aineiston esityskieli, rotu tai etninen alkuperä, 

uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, poliittiset mielipiteet, ammattiliittoon 

kuuluminen, terveyttä koskevat tiedot ja seksuaalista käyttäytymistä ja 

suuntautumista koskevat tiedot. Tietojen käsittely on tarpeen tieteellisiä ja 

historiallisia tutkimustarkoituksia varten.    

Arkistoinnin, asiakaspalvelun ja tietopalvelun mahdollistavat tiedot. 

• Käyttäjätunnus (Mediapankin tilauslomakkeessa) 

• Aineiston käyttötarkoitus  

• Nimi  

• Sähköposti  

• Puhelinnumero  

• Osoite (ei pakollinen tieto)  

Tietojen alkuperä  

 

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineiden toiminnan 

tuloksena syntyneet aineistot, jotka on arkistoitu ja arkistoidaan HKT-arkistoon. 

Aineiston luovuttajan ja käyttäjän antamat tiedot asiakas- ja tietopalvelussa.  

Tietojen luovutus 
 

Tietoja luovutetaan  

• Asianosaiselle pyynnöstä JulkL 11§:n mukaisesti  

• Tieto itseä koskevasta asiakirjasta JulkL 12§:n mukaisesti  

mailto:dpo@utu.fi
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• Arkiston käyttöehtojen mukaisesti tutkimus-, opetus ja museokäyttöön ja 
tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti muihin tarkoituksiin. 

Tietoja ei yliopiston puolesta siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.   

 

Rekisteröidyn oikeudet  

 

Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä 

oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn 

rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Rekisterissä olevien henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.  

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on 
tietosuojavastaava, yhteystiedot selosteen alussa.  

Muut informoitavat tiedot 

 

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun 
tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä 
vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen 
(Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään 
näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.  
 

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä 

sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-

services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx 

 

http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx

