Tietosuojailmoitus – TATTE:n kysely apurahalla tutkimusta tekeville
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12-14

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen yliopiston tieteentekijät (TATTE) ry
33014 Tampereen yliopisto
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Sanni Tiitinen
Osoite: Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: 050 509 9195
Sähköpostiosoite: sanni.tiitinen@tuni.fi
3. Rekisterin nimi
Tampereen yliopistossa apurahalla tutkimusta tekeville suunnatun kyselyn rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste
Kyselyn tavoitteena on saada kokonaiskuva Tampereen yliopistossa apurahalla
työskentelevien asemasta ja työskentelyolosuhteista sekä niihin vaikuttavista
toimintakäytännöistä. Kyselyllä kerätään tietoja yleisen edun vuoksi.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Vastaajat lähettävät tiedot sähköisellä kyselylomakkeella.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät
Rekisterin tietoja käsittelevät TATTE ry:n työryhmä ja TATTE ry:n palkkaama tutkija, jotka
yhdessä vastaavat kyselyn toteutuksesta.
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille.
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit
Vastaajien yksilöinnin mahdollistavat tunnistetiedot säilytetään rekisterissä vain niin kauan,
kunnes ne on saatu anonymisoitua aineiston analyysivaiheessa.
9. Automatisoitu päätöksenteko
Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin): Rekisteröidyllä on oikeus
tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on
tallennettu.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat
virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman
aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot
poistetaan.
Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada
henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää
henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on
asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Vastustamisoikeus: Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen
tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus
saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU)
2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä
muita oikeussuojakeinoja.
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

