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TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE 

 
 

Kyselytutkimukseen ja siihen liittyvään arvontaan osallistuminen on täysin 
vapaaehtoista. Mikäli haluatte osallistua arvontaan, käsitellään teitä koskevia 
henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön (EU:n yleinen tietosuoja-
astus, 679/2016, ja voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö) mukaisesti. 
Seuraavassa kuvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat. Huom. Tässä 
kyselytutkimuksessa henkilötiedoista tallennetaan ainoastaan erillisellä 
kyselylomakkeella pyydetyt, vapaaehtoisesti annettavat sähköpostiosoitteet. 
 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa 
määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjä voi olla 
korkeakoulu, toimeksiantaja, muu yhteistyötaho, opinnäytetyöntekijä tai jotkut 
edellä mainituista yhdessä (esim. korkeakoulu ja opinnäytetyöntekijä yhdessä). 
Opinnäytetöissä rekisterinpitäjänä on pääsääntöisesti opinnäytetyöntekijä. 
 
Tässä tutkimuksessa henkilötietojen rekisterinpitäjä on  
 
Korkeakoulu 
 

☐  

Toimeksiantaja 
 

☐  

Muu yhteistyötaho 
 

☐    
 

Opinnäytetyöntekijä 
 

☒  

 
2. Voitte kysyä lisätietoja henkilötietojenne käsittelystä rekisteripitäjän 

yhteyshenkilöltä 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön nimi: Jaana Saukko 
Organisaatio: Seinäjoen kansalaisopisto 
Puh. 050 3793 707 
Sähköposti: jaana.saukko@seinajoki.fi 
 

3. Tutkimuksessa teistä kerätään seuraavia henkilötietoja 
Vapaaehtoiseen arvontaan osallistuvilta pyydetään sähköpostiosoite. 
 
Teillä ei ole sopimukseen tai lakisääteiseen tehtävään perustuvaa velvollisuutta 
toimittaa henkilötietojanne vaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 
 

4. Tutkimuksessa kerätään henkilötietojanne myös seuraavista lähteistä 
Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietojanne muista lähteistä. 
 
 



    
Tiedote tutkimuksesta ja tutkimuksen 
tietosuojaseloste 
 

 

 
 

5. Henkilötietojenne suojausperiaatteet 
Kyselytutkimus tehdään Webropol-verkkokyselylomakkeella. Sähköpostit 
lähetetään toimeksiantajan (Seinäjoen kaupunki / kansalaisopisto) sähköpostista. 
Kyselyvastaukset tallennetaan eri tiedostoon kuin lahjakorttiarvonnan 
sähköpostitiedot ja niitä ei voi mitenkään yhdistää vastaajaan. Vastauksia 
käsitellään Webropol-ohjelmalla ja niitä analysoidaan SPSS-
tilastotiedeanalyysiohjelmalla. Kaikki tiedot säilytetään vain tiedon keruun ja 
analyysin ajan organisaation käyttäjätunnuksella suojatulla kovalevyllä, joka 
sijaitsee tilassa, johon pääsy on rajoitettu kulunvalvonnalla. 

 
6. Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojenne käsittelyn tarkoitus on arvonnan järjestäminen. Tämä 
henkilötietorekisteri muodostuu kyselytutkimuksen yhteydessä jaetun erillisen 
kyselylinkin arvontaan osallistumisesta. Kyselytutkimus toteutetaan 
toimeksiantajalle (Seinäjoen kansalaisopisto).  

 
7. Henkilötietojenne käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on säädetty tietosuoja-asetuksessa. 
 
Henkilötietojen käsittelylle pitää aina olla tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain 
mukainen käsittelyperuste. Jos perustetta ei ole, henkilötietoja ei saa käsitellä. Vain 
käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja saa käsitellä.  
 
Tämän tutkimuksen käsittelyperusteena on suostumus. 

 
8. Tutkimuksen kestoaika (henkilötietojenne käsittelyaika) 

Henkilötiedot säilytetään, kunnes arvonta on suoritettu, viimeistään 28.2.2023  
 

9. Mitä henkilötiedoillenne tapahtuu tutkimuksen päätyttyä? 
Henkilötiedot tuhotaan sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu. 
 

10. Tietojen luovuttaminen tutkimusrekiseristä 
Tietoja ei luovuteta tutkimuksen tekijän ulkopuolelle.  

 
11. Henkilötietojenne mahdollinen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietojanne ei siirretä/siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  
 

12. Rekisteröitynä teillä on oikeus 
Koska henkilötietojanne käsitellään tässä tutkimuksessa, niin olette rekisteröity 
tutkimuksen aikana muodostuvassa henkilörekisterissä. Rekisteröitynä teillä on 
oikeus: 

• saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 
• tarkastaa itseänne koskevat tiedot 
• oikaista tietojanne 
• poistaa tietonne (esim. jos peruutatte antamanne suostumuksen) 
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• peruuttaa antamanne henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus 
• rajoittaa tietojenne käsittelyä 
• rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisusta, poistosta tai 

käsittelyn rajoittamisesta 
• siirtää tietonne järjestelmästä toiseen 
• sallia automaattinen päätöksenteko nimenomaisella suostumuksellanne 
• tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos katsotte, että 

henkilötietojanne on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti 
 

Voitte käyttää oikeuksianne ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai 
automaattiseen päätöksentekoon 
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