TIETOSUOJAILMOITUS

01.10.2021 ”MIITTI”-tutkimus

1. Rekisterin nimi

Nuorten joukkokokoontumiset yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin
ilmentymänä

2. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto

3. Vastuuhenkilön
yhteystiedot

Riikka Korkiamäki
YTT, apulaisprofessori, sosiaalityö, Tampereen yliopisto
riikka.korkiamaki@tuni.fi, puh. +358 50 433 6299

Vastaava tutkija Riikka Korkiamäki
Muut tutkimuksen suorittajat:
4. Tutkimuksen toteuttajat Tiina Määttä, projektitutkija, Tampereen yliopisto
Elina Vaahensalo, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto
Riikka Turtiainen, Yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Jukka Tuomela
5. Tietosuojavastaavan
Yliopiston tietosuojavastaava
yhteystiedot
dpo@tuni.fi
6. Henkilötietojen käsittelyn Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa nuorten joukkokokoontumisista ja
tarkoitus
sosiaalisen median roolista kokoontumisten järjestämissä.
Rekisteriin talletetaan tutkimukseen osallistujasta seuraavia tietoja:
puhelinnumero ja nimi/nimimerkki.
Lisäksi eläytymismenetelmällä kerätyt tutkittavan tuottamat kirjalliset sisällöt ja
7. Mitä henkilötietoja
sosiaalisen median sisältöjä koskevat tutkijan havainnointimuistiinpanot
tutkimusaineisto sisältää
saattavat sisältää epäsuoria tunnistetietoja. Tietoihin saattaa sisältyä epäsuoria
erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (rotu tai etninen alkuperä,
poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, terveyttä koskevat
tiedot, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen).
Henkilötiedot kerätään suoraan tutkimukseen osallistuvilta heidän oma8. Mistä lähteistä
aloitteisen yhteydenottonsa perusteella ja heidän kirjallisista tuotoksistaan ja
henkilötietoja kerätään
sosiaalisen median tileiltään heidän suostumuksellaan.
Tietoja säilytetään enintään kolme vuotta yhteydenottohetkestä
9. Henkilötietojen
salasanasuojattuna tutkimuksen toteuttajan tietokoneella, minkä jälkeen ne
säilyttämisaika
hävitetään tietoturvallisesti.
10. Henkilötietojen
vastaanottajat

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

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
11. Tietojen antamisen muut
Henkilötietojen antamiseen ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvaa
vaikutukset
velvollisuutta. Tutkimukseen osallistuminen ja tietojen luovutus sitä varten on
vapaaehtoista.
Henkilötietoja ja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja käsitellään
12. Henkilötietojen käsittelyn
tutkimuksessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan ja
oikeusperuste
alakohdan ja tietosuojalain 6.1 §:n 7-kohdan perusteella.

13. Tutkittavan
tietosuojalainsäädännön
mukaiset oikeudet

Tutkittavalla on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Oikeutta henkilötietojen
poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tai historiallisessa
tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää
käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.
Poisto-oikeuden toteuttamista arvioidaan tapauskohtaisesti. Rekisteröidyllä on
oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: tietosuoja.fi, puh: 0295666700,
sähköposti: tietosuoja@om.fi

