
Pori Laboratory of Play:n tietosuojaseloste 

Pvm: 22.1.2020. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa.  

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Katriina Heljakka 
Pori Laboratory of Play (jäljempänä: PLoP) 
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (digitaalinen kulttuuri) 

PL124, 28101 Pori 

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/kulttuurituotannon-ja-
maisemantutkimuksen-koulutusohjelma/digitaalinen-kulttuuri/pori-laboratory-of-play-plop 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 

Tutkimuspäällikkö: Katriina Heljakka 

3 REKISTERIN NIMI 

Tutkimusaineistorekisteri 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 
 
Henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena käsittelyperusteena 
on 

☒ käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten (yleinen etu 6 art. 1 akohta) 

Tutkimusaineistorekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on 
tutkimusaineiston käyttö Pori Laboratory:n tutkimuksissa. 

Pori Laboratory of Play:n tutkimuksissa henkilötietoja käsitellään yhteydessä haastattelu-, 
lomake-, verkkokysely-, havainnointi-, teemakirjoitusaineistoon ja työpajoissa syntyneeseen 
aineistoon. 

Tutkimusaineistorekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 
tarvittava yhteydenpito tutkimuksiin osallistuneisiin henkilöihin. 

Henkilötietoja käsittelevät Pori Laboratory:n tutkimusryhmän tutkijat.  

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

Henkilötietojen säilyttämisaika tai sen määrittämisen kriteerit: Tutkimusaineistoja säilytetään 
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kokoelmissa. 



 

Internetpalvelujen tarjoaja: Turun yliopisto 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Osallistuessaan Pori Laboratory of Play:n tutkimukseen, tutkimukseen osallistuvat 
luovuttavat PLoP:ille itseään koskevia tietoja, joista muodostuu PLoP:ille henkilötietoja 
sisältävä rekisteri. 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: 

 Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset yhteystiedot 
 Sukupuoli, ikä, perhesuhteet 
 Oppiarvo, ammatti, jatko-opiskelupaikka tai oppilaitos, tieteenala tai opiskeluala  

Tiedot perustuvat pääosin rekisteröidyn itsensä antamaan tietoon.  

 6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tietoja saadaan seuraavista lähteistä: 

 Luovutettu itse tutkimusluvan (suostumus tutkimukseen osallistumisesta) keräämisen 
yhteydessä 

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO  

Tietoja käytetään tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 
Tietoja käsitellään vain Euroopan Unionin alueella. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille 
kohdassa 4 kuvatuin poikkeuksin. 

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden 
saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun henkilön 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Säilytysajan lopussa aineistot hävitetään 
asianmukaisesti. 

 9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus 

 tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot 
 saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua. Rekisteröidyn on ilman 

aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oikaistava 
oma-aloitteisesti rekisterissä oleva tieto ottamalla yhteyttä Pori Laboratory of 
Play:hin.  

 saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä ja kieltää henkilötietojensa 
käsittely. 



 saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun 
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 

 tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa 
käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen kohdan 4 mainitsemiin 
tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Pori 
Laboratory of Play:lle. 

12 YHTEYDENOTOT 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä Pori Laboratory of Play:n tutkimuspäällikköön. 

Pori Laboratory of Play voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään 
kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin 
toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 


