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EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 13 ja 14

1.

Rekisterin nimi

Kierrätys ja sosiaalisen median ryhmät

2.

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Turun yliopisto, 20014 TURUN YLIOPISTO
kirjaamo@utu.fi
+358 29 450 5000 (vaihde)

3.

Vastuuhenkilön yhteystiedot

urmi@utu.fi Maria Merisalo, Maantieteen ja geologian laitos

4.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

DPO@utu.fi
+358 29 450 4361

5.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Selosta tähän mitä tarkoitusta varten tietoja kerätään ja esim. mihin
tutkimukseen tiedot liittyvät.
Kyselydata, joka kerätään URMI-hankkeen osatutkimuksen aineistoksi. Aineistolla tarkastellaan kaupunkilaisten kierrätystä sosiaalisen
median kierrätysryhmissä. Yhteystietoja pyydetään haastattelujen sopimista varten. Vastaaja jättää yhteystietonsa ainoastaan, jos haluaa
osallistua haastatteluihin tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.
Henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena käsittelyperusteena on (rasti vain yksikohta)
☒ käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten (yleinen etu 6 art.
1 a-kohta)
☐ rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn
(suostumus 6 art. 1 e-kohta)
☐muu mikä __________________

6.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavia tietoja
Vastaajan halutessaan jättämät yhteystiedot poistetaan rekisteristä ennen aineiston analysointia. Yhteystiedot tuhotaan, kun haastattelut on
saatu sovittua. Rekisteriin jää anonyymisti sukupuoli, ikä, koulutus,
tulotaso, postinumero ym. kierrätykseen liittyvät kyselylomakkeessa
kysytyt tiedot.
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7.

Henkilötietojen vastaan- Ainoastaan tutkimuksesta vastaava.
ottajat ja vastaanottajaryhmät.

8.

Tiedot tietojen siirrosta
kolmansiin maihin

9.

Henkilötietojen säilyttä- Vastaajan halutessaan jättämät yhteystiedot poistetaan rekisteristä enmisaika tai sen määrittä- nen aineiston analysointia. Yhteystiedot tuhotaan, kun haastattelut on
misen kriteerit
saatu sovittua kesä-elokuun 2019 aikana.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyllä 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 tai vaikeuttaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä
asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoituksen alussa.

11. Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu

Tutkittavalta itseltään.

12. Tiedot automaattisen
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tepäätöksenteon ml. profi- kemiseen.
loinnin olemassaolosta
13. Tiedot siitä mistä henkilötiedot on saatu; esim.
onko saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tutkittavalta itseltään.
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