TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Päivitetty 24.5.2018

Nimi

Tutkimustie Oy / Testaamo
Y-tunnus 2010879-9
Osoite

Naulakatu 3, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(03) 212 6266, info@tutkimustie.fi
Nimi
2
Miia Moisio, toimitusjohtaja
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Naulakatu 3, 33100 Tampere
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
(03) 212 6266, miia.moisio@tutkimustie.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Tutkimustie Oy:n / Testaamon osallistujarekisteri.

5
Rekisterin
tietosisältö

Osallistujaksi haluavilta kysytään vain yhteydenoton ja soveltuvuuden varmistamisen kannalta
välttämättömät tiedot. Tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta edellytys tutkimukseen
osallistumiselle.

Osallistujarekisteri sisältää tutkimuksiin osallistuviksi hakevien henkilöiden tietoja. Kerättävien
henkilötietojen tarkoituksena on auttaa löytämään asiakkaan (tutkimuksen järjestäjän) asettamia
kriteerejä vastaavat osallistujat. Osallistujaksi haluava voi antaa henkilötietonsa tutkimuksen
hakuvaiheessa hakulomakkeella tai rekisteröitymällä tutkimuksesta kiinnostuneeksi.

Kysyttyjä perustietoja ovat hakijan yhteystiedot, ikä, asuinpaikkakunta ja ammatti tai opiskeluala.
Tämän lisäksi tutkimuksen kriteereistä riippuen voidaan kysyä myös muita tietoja, jotka voivat liittyä
esimerkiksi hakijan talouden koostumukseen, taloudelliseen tilanteeseen, tuotemieltymyksiin,
käytettyihin laitteisiin tai palveluihin tai jotakin ilmiötä koskeviin asenteisiin. Hakulomakkeella
kysytään vain sopivuuden varmistamisen kannalta välttämättömät tiedot. Tietojen antaminen on
vapaaehtoista, mutta edellytys tutkimukseen osallistumiselle. Yhdellä hakulomakkeella voi yleensä
hakea mukaan vain yhteen, tiettyyn tutkimukseen. Hakulomake tallentuu sähköisesti Tutkimustien
palvelimelle.
6
Tietoja kerätään ilmoittautumisen tai tutkimushakemuksen yhteydessä osallistujaksi haluavalta
Säännönmu- (myöh. rekisteröity). Tietoja täydennetään, päivitetään ja ylläpidetään rekisteröidyltä saaduilla tiedoilla
kaiset tieto- tai suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Rekisteröity voi myös itse päivittää osaa tiedoista
lähteet
verkkopalvelussa.
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2

7
Osallistujarekisteriä ei luovuteta sellaisenaan eteenpäin. Tietoja luovutetaan tutkimuksen järjestäjälle
Tietojen
vain siinä laajuudessa kun ne tutkimuksen toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Tietoja ei luovuteta
säänmiltään osin kolmansille osapuolille eikä markkinointitarkoituksiin.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja säilytetään ensisijaisesti Suomessa, mutta tietoja voidaan joutua siirtämään henkilötietolain
sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi käyttäessämme Microsoftin tai Googlen
palveluita tai ns. pilvipalveluita tiedon tallentamiseen.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja tulostetaan vain tarvittaessa ja tulosteita säilytetään lukitussa kaapissa tai tilassa.
Manuaaliset aineistot tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tutkimustie Oy:n / Testaamon käyttämät tietojärjestelmät on suojattu.
Rekisterinpitäjä antaa käyttöoikeudet työntekijöilleen työtehtävien perusteella. Käyttäjällä on
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä vain tarpeellinen käyttöoikeus tietoihin. Käyttäjiä
sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tutkimustie Oy:n / Testaamon sähköpostijärjestelmä on suojattu. Tietokoneet on suojattu
palomuurilla ja verkkoyhteydet on salattu.
Tietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan
organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Asiakas voi päivittää omia tietojaan osittain myös itse suojatun
verkkopalvelun kautta.

11
Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä muutoinkin turvautua
Oikeus vaatia henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisteriasioista
tiedon
vastaavalle henkilölle (kts. kohta 2).
korjaamista
Tietojen korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava
asiasta kirjallinen todistus, jossa on mainittuna ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

