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1. Rekisterinpitäjä Turun yliopisto 

Opettajankoulutuslaitos 

20014 Turun yliopisto 
2. Käsittelyn tarkoitus 

 

Kyseessä on kuvauslupakysely Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
Turun ja Rauman kampuksilla toteutettavien kuvataiteen ja 
kuvataidekasvatuksen kurssien käyttöön. 
 
Kuvauslupakysely koskee opiskelijan kuvataiteen kurssilla tekemän 
valokuvan tai kuvallisen tuotoksen (piirustus, maalaus, video 
ym.) käyttöä Turun opettajankoulutuslaitoksen www-
sivustolla, sosiaalisessa mediassa sekä muissa sisäisessä 
oppimisympäristössä tai julkaisussa (esimerkiksi historiikit, lehdet, 
artikkelit).  

3. Käsittelyperuste Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 (1a) artiklan mukaisesti 
suostumukseen. Suostumusta pyydettäessä vastaajille mainitaan kaikki 
kerätyn aineiston käyttötarkoitukset sekä mahdollisuus suostumuksen 
perumiseen milloin tahansa.  

4. Yhteyshenkilöt/ 
vastuuhenkilöt rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Maija Esko 
Puh. +358 50 338 7194 
maija.esko@utu.fi 
 
Olli-Pekka Kangas 
Puh. +358 29 450 3616 
olpeka@utu.fi 
 
Maria Sula  
Puh. +358 50 472 2149  
mairsu@utu.fi 
 

5. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

dpo@utu.fi 

6. Henkilötietoryhmät Kuvauslupakysely/-rekisteri sisältää vastaajien seuraavat henkilötiedot: 

• Sukunimi ja etunimi/-nimet 
• Kurssi, jolle osallistunut 
• Kurssin suoritusvuosi 
• Salliiko kuvansa käytön ja millä perustein (nimi mainittava/ei 

nimeä/ei saa käyttää) 

7. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Kuvauslupalomakkeiden tiedot säilytetään Webropol-palvelussa ja 
yliopiston verkkolevyllä kurssin toteutusajan ja 5 vuotta kurssin päätyttyä 
yliopiston yleisen tutkimusaineistojen säilytyssuosituksen mukaisesti. 
Tietojen poistamisesta vastaavat rekisterin vastuuhenkilöt. 
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8. Henkilötietojen siirto 
tai luovuttaminen 
yliopiston ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta yliopiston ulkopuolisille henkilöille. 

9. Tietojen siirto tai 
luovuttaminen EU:n tai 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

10. Mistä lähteistä 
henkilötietoja kerätään 

Tallennettavat tiedot saadaan Webropol-kyselylomakkeella opiskelijoilta 
Turun opettajankoulutuslaitoksen Turun ja Rauman kampuksien 
kuvataiteen kursseilta. Kyselylomakkeet jaetaan sähköpostitse ja/tai kurssin 
Moodle-alueella. 

11. Tietojen julkisuus tai 
salassapito / 
Henkilötietojen 
suojauksen periaatteet 

Turun yliopistolla on lisenssi Webropol-palvelun käyttöön. Webropol-
palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla Turun yliopiston 
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.  

Webropol-palvelun käyttäjällä on oikeudet tehdä omia kyselylomakkeita ja 
tehdä niistä raportteja, jotka voi tallentaa Webropol-palvelun tarjoamissa 
tiedostomuodoissa. Webropol-palvelun raporteissa näkyy em. kysyttyjen 
kohtien lisäksi lomakkeen lähetysaika. Erikseen tehtävät tallenteet 
sijoitetaan Turun yliopiston verkkolevylle, jonne on rajoitettu pääsy. 
Tarvittaessa kyselyn tekijä voi antaa oikeudet yksittäisen kyselyn tietoihin 
myös jollekin toiselle kuvataidekasvatuksen aineryhmän jäsenelle. 

Webropol-palveluun tallentuneita henkilötietoja käytetään vain 
tutkimukseen ja koulutuksen kehittämiseen vastaajan suostumuksella. 
Yliopisto ja Webropol ovat tehneet tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 
mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.  
 
Turun yliopiston verkkolevyllä säilytettävät tiedot on suojattu normaalisti 
käytössä olevilla, tarkoituksenmukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä.  
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä 
sivulla: https://www.utu.fi/en/privacy/data-security-description  
 

12. Rekisteröidyn 
oikeudet ja niiden 
mahdollinen 
rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää ja tarkistaa tutkimusrekisterinpitäjältä 
itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa 
käsittelyä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa 
tutkimusrekisterinpitäjälle.  

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa 
ottamalla yhteyttä tutkimusrekisterin vastuuhenkilöön sähköpostitse tai 
postitse. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 
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Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista 
voidaan poiketa tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin: 

• Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan. 
• Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä. 

Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä 
tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin 
toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu 
ulkopuolisille. 

13. Automatisoitu 
päätöksenteko 

Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointia. 

 


