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Tietosuojailmoitus 

 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Tampereen yliopisto 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne 
 

 
Tampereen korkeakoulusäätiö sr 
Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto 
Y-tunnus 2844561-8 
 

 
2. Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa 
asioissa 

 
Markus Pöllänen 
Tampereen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 
Puh. 040 849 0285 
Sähköposti: verne@tuni.fi 
 

 
3. Tietosuojavastaava 
 

 
dpo@tuni.fi 

 
4. Rekisterin nimi 
 

 
Liikenteen tutkimuskeskus Vernen yhteystietolista 

 
5. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus 
sekä käsittelyn oi-
keusperuste 
 

 
Käsittelyn tarkoitus: 
 
Henkilötietoja käytetään Liikenteen tutkimuskeskus Vernen yhteistyökumppa-
neiden ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen. Henkilötietoja käytetään 
sähköpostitse tapahtuvaan tiedottamiseen ja yhteistyötahojen tavoittamiseen 
asiantuntija- ja sidosryhmätilaisuuksiin liittyen. 
 
 
Käsittelyperuste: 

☒ Suostumus 

☐ Sopimus 

☐ Lakisääteinen velvoite 

☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu 

☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö 

☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostu-
muksen perumiseksi tulee poistua yhteystietolistalta verkkosivujen https://re-
search.tuni.fi/verne/yhteystietolista/ kautta tai olla yhteydessä rekisterin yh-
teyshenkilöön. 
 
 
 
 
 

https://research.tuni.fi/verne/yhteystietolista/
https://research.tuni.fi/verne/yhteystietolista/
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6. Rekisterin tietosi-
sältö 
 

 
Rekisteriin kerätään henkilöistä seuraavat tiedot: 

• nimi 

• sähköpostiosoite 

• organisaatio 

 
7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Rekisterin tiedot saadaan henkilöltä itseltään. 
 

 
8. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 
ja vastaanottajaryh-
mät 
 

 
Säännönmukaiset luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tahoille, eikä tieto ole ulkopuolisten nähtä-
villä. 
 
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella: 

☐ Ei 

☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 

Tietojen keräämisessä käytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan tuottamaa 
kyselyalustaa (kuten Microsoft O365 Forms). Palveluntarjoajan kanssa laadi-
taan aina erikseen tietosuoja-asetuksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. 
Tiedot kerätään pääsääntöisesti Microsoft Forms -lomakkeella.  
 

 
9. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 

 
Kyselyalustalla kerättäviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

 
10. Rekisterin suo-
jauksen periaatteet 
 

A manuaalinen aineisto 
 
Rekisterissä ei käsitellä manuaalista tietoa. 
 

B sähköisesti käsiteltävät tiedot 
 
Henkilöiden syöttämät tiedot kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tuotta-
malla kyselyalustalla (kuten Microsoft O365 Forms), johon on käyttöoikeus re-
kisterinpitäjän yhteyshenkilöllä. Kyselyalustan tuottaja (ja sen mahdolliset ali-
hankkijat) käsittelevät henkilötietoja. Tampereen yliopisto laatii kyselyalustan 
tuottajan kanssa tietosuoja-asetuksen tarkoittaman tietojenkäsittelysopimuk-
sen. Alustan tuottaja huolehtii järjestelmänsä toimivuudesta ja tietoturvasta 
sekä henkilökuntansa ohjeistuksesta ja koulutuksesta.  
 
Kyselyalustalla kerättävät tiedot siirretään viipymättä kyselyalustalta rekiste-
rinpitäjän omaan suojattuun verkkokansioon, jonka käyttöön vaaditaan käyttä-
jätunnus ja salasana. Tietojen siirtämisen jälkeen kysely tyhjennetään, jolloin 
tietoa säilytetään vain suojatussa verkkokansiossa. Verkkokansion käyttö on 
rajattu Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä vain niihin henkilöihin, joilla on 
tarve päästä lukemaan kerättyä tietoa. 
 
Tiedot säilytetään Tampereen yliopiston tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.  
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11. Henkilötietojen 
säilyttämisaika tai säi-
lyttämisajan määrittä-
miskriteerit 
 

 
Toistaiseksi (kunnes suostumus peruutetaan) 

 
12. Tieto automaatti-
sen päätöksenteon tai 
profiloinnin olemassa-
olosta sekä tieto käsit-
telyn logiikasta ja mer-
kityksestä rekiste-
röidylle 
 

 
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi 
mukaan lukien: 

☒ Ei 

☐ Kyllä, mihin: 

 
 

 
13. Rekisteröidyn oi-
keudet 
 
 
 

 
Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 
 

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötie-

tojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. 
 

- Oikeus tietojen oikaisemiseen 
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelli-

set, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täy-
dennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oi-
keus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 
 

- Oikeus tietojen poistamiseen 
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilö-

tietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oi-
keus tulla unohdetuksi). 
 

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötie-

tojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tie-
tonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

 
- Vastustamisoikeus 

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, eri-
tyiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa 
henkilötietojensa käsittelyä. 
 

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä kos-

kevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa 
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
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- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen 

asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomai-
selle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä 
on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja 
sekä muita oikeussuojakeinoja. 

 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudate-
taan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia. 
 

 


