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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä Tampereen yliopiston tieteentekijät (TATTE ry)

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry. 
33014 Tampereen yliopisto

Y-tunnus 1074674-6

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa

Emilia Luukka, TATTE ry tiedottaja, varapuheenjohtaja
Puh. -
Sähköposti: viestinta@tatte.fi 

3. 
Tietosuojavastaava

viestinta@tatte.fi (Emilia Luukka)

4. Rekisterin nimi TATTE ry:n (jäsen)kysely 2021: lista Ärräkoodin vastaanottajista

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn 
oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Syksyllä 2021 TATTE ry toteuttaa kyselyn jäsenille ja jäsenyydestä 
kiinnostuneille henkilöille. Kyselyn aineistoa ja tuloksia käytetään 
TATTEn edunvalvontatyön, viestinnän ja jäsenpalveluiden 
kehittämiseen. Kysely itsessään on täysin anonyymi, mutta sen 
päätteeksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus jättää erilliselle 
lomakkeelle sähköpostiosoitteensa, jos haluavat vastaanottaa 
kiitoslahjana Ärräkoodin, jolla lunastaa jäätelö R-kioskilta. 

Käsittelyperuste:
☒ Suostumus
☐ Sopimus
☐ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Jos käsittelyperusteena on suostumus, kuvaus siitä, miten 
suostumuksen voi peruuttaa:

Anonyymien kyselyvastauksien lähettämistä ei voi perua, mutta 
mikäli henkilö haluaa perua sähköpostiosoitteensa käytön Ärräkoodin
vastaanottamista varten ennen kuin koodit lähetetään, 
sähköpostiosoitteensa poistamista voi pyytää sähköpostitse 
osoitteesta Tutkimustie Oy:lle info@tutkimustie.fi.
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Jos käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, kuvaus 
rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta:

6. Rekisterin 
tietosisältö

Sähköpostiosoite, jota ei voi yhdistää (jäsen)kyselyn vastauksiin.

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet

Kyselyn tiedot sekä lista sähköpostiosoitteista, joille Ärräkoodi 
lähetetään, kerätään kahdella eri lomakekokonaisuudella suoraan 
osallistujilta. Tutkimustie Oy toimittaa listan sähköpostiosoitteista 
TATTE ry:lle salasanalla suojattuna.  

8. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset ja 
vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:

Kyselyn toteuttaa TATTE ry:n toimeksiannosta tutkimuspalveluja 
tarjoava yritys, Tutkimustie Oy. Tutkimustie vastaa kyselyn 
tiedonkeruusta, analyysistä ja raportoinnista TATTE ry:n kanssa 
sovituin tavoin. Ärräkoodit tilataan R-kioskilta, joka on osa Reitan 
Convenience -yhtiötä. Jos koodeja tilatataan yli 500 kpl, niiden 
toimittamisesta vastaa Arena Interactive. 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu 
toimeksiantosopimuksella:
☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

Yhteistyöstä Tutkimustien kanssa on laadittu toimeksiantosopimus. 
Yhteistyön yksityiskohdista on sovittu kirjallisesti Tutkimustie Oy:n 
tekemässä tarjouksessa ja sähköpostitse.

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n 
ulkopuolelle

Mikäli tietoja 
siirretään ETA-
alueen ulkopuolelle, 
kuvaus käytettävistä 
suojatoimista 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

     Kuvaus käytettävistä suojatoimista:

10. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet

A manuaalinen aineisto

B sähköisesti käsiteltävät tiedot
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Kyselyn päätteeksi vastaaja voi lähettää sähköpostiosoitteensa 
Ärräkoodin vastaanottamista varten. Työkaluna käytetään 
Webropolia. Tutkimustie Oy kerää listan sähköpostiosoitteista ja 
lähettää ne TATTE ry:lle salasanalla suojattuna osoitteeseen 
viestinta@tatte.fi kyselyn sulkeuduttua, jonka jälkeen tiedot 
hävitetään tietoturvallisesti. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tietosuoja-asetusta. Kyselyn ohessa kerättyihin sähköpostiosoitteisiin
on pääsy vain Tutkimustie Oy:n projektista vastaavalla henkilöllä Piia 
Sukkelalla, Tutkimustien toimitusjohtaja Mia Moisiolla sekä kyselyn 
tietosuojavastaavalla, Emilia Luukalla.

11. Henkilötietojen 
säilyttämisaika tai 
säilyttämisajan 
määrittämiskriteerit

Kyselyssä itsessään ei kerätä henkilötietoja. Kyselyn kiitoslahjana 
luovutettavaa Ärräkoodia varten kerätään sähköpostiosoite niiltä 
vastaajilta, jotka antavat tähän suostumuksensa. Tietoja säilytetään 
siihen asti, kunnes TATTE ry on toimittanut koodit vastaanottajille. 
Sähköpostiosoitetta käytetään vain Ärräkoodien lähettämiseen, jonka
jälkeen lista sähköpostiosoitteista hävitetään tietoturvallisesti. 
Tutkimustie Oy säilyttää listan sähköpostiosoitteista vain siihen asti, 
kunnes välittää tiedot TATTE ry:lle.

12. Tieto 
automaattisen 
päätöksenteon tai 
profiloinnin 
olemassaolosta sekä 
tieto käsittelyn 
logiikasta ja 
merkityksestä 
rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, 
profilointi mukaan lukien:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

13. Rekisteröidyn 
oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)  
o Rekisteröidyllä  on oikeus tietää,  käsitelläänkö hänen

henkilötietojaan vai  ei,  ja  mitä henkilötietoja  hänestä
on tallennettu.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen  
o 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  
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada

henkilötietonsa  kokonaan  poistettua  rekisterinpitäjän
rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
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- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
o Rekisteröidyllä  on  tietyissä  tilanteissa  oikeus  pyytää

henkilötietojensa  käsittelyn  rajoittamista  siksi  aikaa,
kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu
ja korjattu tai täydennetty.

- Vastustamisoikeus  
o Rekisteröidyllä  on  tietyissä  tilanteissa  oikeus

henkilökohtaiseen,  erityiseen  tilanteeseensa
perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa
käsittelyä.

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  
o 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  
o 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.

o Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt 
toimitetaan sähköisenä TATTE ry:n osoitteeseen 
viestinta@tatte.fi. 
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