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1. Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa olevat tahot ovat
Helsingin yliopisto
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911 (vaihde)
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11,
00790 Helsinki
Luonnonvarakeskus (LUKE)
Latokartanonkaari 9,
00790 Helsinki
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Casimir Schauman ja hänen yhteystietonsa ovat
seuraavat:
PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: +358294122980
2. Helsingin yliopiston tietosuojavastaava
Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden lähettämällä sähköpostia:
tietosuoja@helsinki.fi.
3. Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako
Helsingin yliopiston lisäksi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen
(LUKE), hankkeiden toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy hankkeessa kerättyihin
henkilötietoihin. Kohdassa 1 luetellut organisaatiot ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia
yhteisrekisterinpitäjiä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
Lisäksi Osapuolet saattavat luovuttaa henkilötietoja edelleen hankkeiden
yhteistyökumppaneille, jotka osallistuvat kiinteästi hankkeen toimintaan Helsingin
yliopistossa, Luonnonvarakeskuksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa.
Tutkimustoimintaan osallistuvien henkilöiden lisäksi henkilötietoihin on pääsy myös
aineiston litteroinnista ja työpajan tekniikan fasilitoinnista vastaavan yrityksen henkilöstöllä.
Keräämme ja käytämme henkilötietoja tutkimusaineiston keruuta sekä tutkimuksesta
viestintää varten. HY ja LUKE osallistuu webinaarin ja työpajan järjestämiseen. SYKE
osallistuu ainoastaan työpajojen järjestämiseen.

4. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn tarkoitus?
Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot tapahtuman järjestämiseksi sekä
tapahtumasta tiedottamiseksi, ja tutkimusainestoa varten. Keräämme käyttäjästä vain
käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

Tapahtuman järjestäminen ja erityistarpeiden huomioiminen
Tapahtumasta kertominen ja tiedottaminen
Tapahtuman palautteen kerääminen
Vastaavien tapahtumien markkinointi
Virtuaalisessa työpajassa kerättyä aineistoa hyödynnetään osana Translating
knowledge for legume-based farming for feed and food systems –hanketta (Legumes
Translated), Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä –
tutkimushanketta (Leg4Life), Eating and energy use reconfigured –tutkimushanketta
(EE-TRANS), ja Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa -koordinaatiohanke
(VILLE). Tutkimuskäyttöä varten työpajakeskustelujen tuottama aineisto
anonymisoidaan henkilötietojen osalta.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukainen peruste:
rekisteröidyn suostumus
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:
tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittaminen
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
mikä oikeutettu etu on kyseessä:
sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on osapuolena

5. Millaisia henkilötietoja Helsingin yliopisto käsittelee?
Kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja ovat:
- nimi
- toimenkuva organisaatiossa tai yrityksessä
- yhteystiedot
- henkilöiden vastaukset ja mielipiteet
- videonauhoitus työpajasta
Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden nimiä ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa tai
tulosten raportoinnissa.
Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon
perustuvia päätöksiä eikä profilointia.
Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä e-lomakkeen kautta ja työpajan yhteydessä.
Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamiasi tietoja voidaan tallentaa,
mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot ja julkiset lähteet.
6. Tietojen siirto tai luovuttaminen Helsingin yliopiston ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa Helsingin yliopiston lisäksi Suomen
ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, hankkeiden toteutukseen osallistuvilla
henkilöillä on pääsy hankkeessa kerättyihin henkilötietoihin ja tutkimusaineistoihin.
Tutkimustoimintaan osallistuvien henkilöjen lisäksi henkilötietoihin on pääsy myös aineiston
litteroinnista vastaavan yrityksen henkilöstöllä. Litteroinnista vastaavan yrityksen kanssa
tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä.
Työpajojen videonauhoiteteet toteutetaan teknisen fasilitoinnista vastaavan
palveluntarjoajan kanssa. Teknisestä fasilitoinnista vastaavan yrityksen tehdään sopimus
henkilötietojen käsittelystä. Videonauhoitteet poistetaan, kun ne ovat litteroitu ja
anonymisoitu.
Palveluntarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijöitä, jonka
tulee noudattaa rekisterinpitäjän ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.
7. Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?
Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tässä ilmoituksessa
kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti kerättävät tiedot
poistetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä kerättyyn
tarkoitukseen, viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.
8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tutkimusaineiston tallennussijainnit ovat organisaatioiden omat suojatut palvelimet. Tietoja
ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle
esimerkiksi fasilitaattorina tai litteroinnin toimivien palveluntarjoajien toimesta, huolehdimme
asianmukaisten suojatoimenpiteiden toimeenpanosta (kuten EU:n komission
vakiosopimuslausekkeiden käytöstä).
9. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen
Suostumuksen peruuttaminen
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen
sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi
käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää
niiden oikaisua tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin
b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista
perustetta

c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole
olemassa perusteltua syytä
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan
rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos:
a) tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista
tieteellisessä tutkimuksessa, tai
b) jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen
tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, tai
c) käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Tämä tarkoittaa, että me
säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa yliopisto voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden
käytön rajoittamista
c) yliopisto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset
niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun
tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi. Yliopisto voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös silloin,
kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

