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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä hankkeessa

Hankkeessa Kehittävä kumppanuus ohjauskoulutuksessa: tutkimustaitojen opetus ja ohjaus
opinnäyteprosessissa käsiteltävät henkilötiedot
Henkilötietoja käsitellään opetuksen kehittämishankkeemme toteuttamiseksi sekä opetuksen kehittämiseksi
esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä. Hankkeen tavoitteena on saada tietoa tutkimustaitojen opetuksesta.
Kyselyllä kerätyn tiedon avulla voimme esimerkiksi suunnata resursseja sellaisiin kohtiin, joissa opiskelijat tai
opettajat ja ohjaajat tarvitsevat lisätukea.
Sinusta saatetaan kerätä seuraavia henkilötietoja: laitos tai tiedekunta, oletko opiskelija vai henkilökuntaa
Jyväskylän yliopistossa, opintovuosi, millaista työtä teet, kyselyvastaukset.
Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu verkossa ja sinulle on annettu linkki kyselylomakkeella näihin tietoihin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
☒ Tutkittavan suostumus (EU 679/2016 6.1 a)

Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle
Tietojasi ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen
Henkilötietojasi käytetään hankkeessa ja opetuksen kehittämisessä. Sinua koskevat tiedot eivät paljastu
ulkopuolisille.

Tunnistettavuuden poistaminen
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto,
jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää
uusia tietoja).

Käsiteltävät henkilötiedot suojataan
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla
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Henkilötietoja käsitellään vain yliopiston laitteilla, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Henkilötietoja säilytetään yliopiston U-asemalla.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
☒ Rekisteri hävitetään (vuoteen 2025 mennessä)

Rekisterinpitäjä(t) ja kyselyn toteuttajat
Rekisterinpitäjä on:
Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus
0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.
Vastuullinen johtaja: Tiia Puputti, +358408054895, tiia.puputti@jyu.fi, Avoimen tiedon keskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Yhteyshenkilö(t): Tiia Puputti, +358408054895, tiia.puputti@jyu.fi, Avoimen tiedon keskus
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Kyselyn suorittajat ovat työsuhteessa yliopistoon ja työskentelevät Avoimen tiedon keskuksessa opetustiimissä.
Henkilötietoja käsittelee lisäksi Webropol.

Rekisteröidyn oikeudet
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
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 (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös
halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai
täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei
kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista
tieteellisessä tutkimuksessa.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi
paikkansapitävyyden.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.
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Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen
tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen
tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa
oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen
käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja
ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki
oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL
35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15
C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.
Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle
https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta
Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle
valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu

