
 

Tietosuojailmoitus  
FINSCI-hankkeen järjestämät tapahtumat 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
FINSCI-hanke, Turun yliopisto, 20014 Turku 
finsci@utu.fi  

Organisaation tietosuojavastaavan yhteystiedot 
dpo@utu.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
FINSCI-hanke järjestää tutkijoille ja opiskelijoille, sidosryhmille tai laajalle yleisölle 
suunnattuja tilaisuuksia, joihin osallistutaan ennakkoilmoittautumisella. Rekisterissä 
käsitellään tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja, ml. tapahtumien 
puhujien, esiintyjien ym. kutsuvieraiden henkilötietoja. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Henkilötietoja käsitellään sujuvien tapahtumajärjestelyiden sekä FINSCI-hankkeen ja 
rekisteröidyn välisen yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Henkilötietojen käsittely 
perustuu rekisteröidyn suostumukseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, 
joka liittyy tapahtuman ja vierailijoiden turvallisuuden varmistamiseen.  

Henkilötietojen käsittelijä 
Henkilötietoja käsittelee FINSCI-hankkeen projektikoordinaattori ja mahdolliset muut 
Turun yliopiston työntekijät, jotka vastaavat tapahtuman suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen tai organisaation muille 
työntekijöille. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää  
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• nimi 

• syntymäaika 

• titteli ja/tai työtehtävä 

• sähköposti 

• puhelinnumero 

• erityisruokavalio ja allergiat 

• erityistarpeet tapahtumaa koskien 

Tapahtumaan osallistumiseen liittyviä tietoja, kuten: 

• tapahtumaa koskevat tiedot 

• kuvauslupaa koskevat tiedot 

• majoitustiedot (kuten majoittumiseen liittyvät valinnat ja toiveet) 

• matka-asiakirjojen tiedot sekä kulkemiseen liittyviä tietoja (kuten 
yhteiskuljetukseen tai matkalipputoiveisiin liittyvät tiedot) 

• maksamiseen liittyviä tietoja (kuten tapahtuman maksajan nimi ja 
laskutustiedot) 

• muut rekisteröidyn itse antamat lisätiedot 
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Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään  
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Tiedot ovat salassa pidettäviä, koska kerättävät tiedot sisältävät henkilötietoja.  

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin: 
Käyttäjätunnus ja salasana 

Henkilötietojen säilytysaika  
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän 
ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman toteuttamiseksi. Henkilötiedot 
poistetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.  

Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus  

• tarkistaa itseään koskevat tiedot; 

• oikaista itseään koskevia tietoja; 

• vaatia käsittelyn rajoittamista;  

• vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä, mikäli henkilötietojen käsittely 
perustuu suostumukseen ja henkilötietojen käsittely ei ole enää tarpeellista 
niitä tarkoituksia varten, joihin ne alun perin kerättiin; 

• tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä; ja 

• peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, 
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja kysymykset tästä 
tietosuojaselosteesta tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjälle. 


