
 
 

 
   
       

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä arvontaan osallistumisessa 

 
Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö –tutkimuksen palkkioarvonnassa käsiteltävät henkilötiedot 
 
Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä arvontaan osallistuvilta henkilöilta arvonnan suorittamista varten tarvittavat 
yhteystiedot. Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 
Tämä tietosuojailmoitus koskee yhteystietokyselyä palkkioarvontaa varten. Tietosuojailmoitus on julkaistu 
tutkimuksen verkkosivulla. Tutkittaville on aineistonkeruun yhteydessä kerrottu hänen henkilötietojensa käytöstä 
sekä annettu suora linkki tämän tietosuojailmoituksen sisältävälle verkkosivulle. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa 

 
Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Vastaaja voi itse valita haluaako hän 
osallistua arvontaan. Henkilötietojen antaminen on edellytys kyselyyn ja arvontaan osallistumiseen.  
 
Henkilötietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle 
 
Tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.  
 
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan 
 

 ☒ käyttäjätunnuksella 

 ☒ salasanalla   

 ☒ muulla tavoin, miten: kyselyaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien 
tietoturvakäytänteiden mukaisesti. 
 
Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysaika 
 
Henkilötietosisältö on ilmoittautumisen kautta annetut tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Aineisto 
säilytetään Jyväskylän yliopiston palvelimilla arvonnan suorittamiseen saakka (15.1.2021). Arvonnan 
suorittamisen jälkeen aineisto tuhotaan, viimeistään 30.1.2021. 
 
Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät 
 
Tämän tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjät 
 

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 

Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto, PL 3, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Puhelinvaihde: 02941 911 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@helsinki.fi Palveluosoite: digiviestinta@helsinki.fi 
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Hankkeen vastuullinen johtaja 

Petteri Muukkonen, puh. +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi, PL 64 (Gustaf Hällstömin katu 2), 
00014 Helsingin yliopisto. 

 

Tutkimuksen vastuulliset johtajat 

Mikko Simula, puh. +358 40 8053126, mikko.simula@jyu.fi, PL 35 ((Keskussairaalantie 4), 40014 Jyväskylän 
yliopisto;  

Petteri Muukkonen, puh. +358 50 448 9195, petteri.muukkonen@helsinki.fi, PL 64 (Gustaf Hällstömin katu 2), 
00014 Helsingin yliopisto. 

 

Tutkimuksen yhteyshenkilö 
Janne Pyykönen, puh. +3583229410, janne.t.pyykonen@jyu.fi, PL 35 (L), 40014 Jyväskylän yliopisto. 
 
Tutkimuksen suorittajat 
Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja 
Helsingin yliopistoon. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.  

 
Tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjiä ovat Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto.  
 
Rekisteröidyn oikeudet 
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. 
 
Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun 
etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa 
huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi. 
 
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. 



 
 

3 (3) 
 

 
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 
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