Tietosuojailmoitus tutkimukseen ’Kuinka Keskuskauppakamari edistää hiilineutraaliutta
ilmastositoumuksella’ osallistuvalle
Sinut on kutsuttu osallistumaan tutkimukseen. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit
keskeyttää osallistumisesi milloin tahansa tutkimuksen aikana ilmoittamalla siitä tilaisuuden järjestäjälle tai
rekisterinpitäjälle. Jos vetäydyt tutkimuksesta, sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seurausta.
1. Mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan? Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia puhe- ja esitystapoja analysoimalla, minkälaista siirtymää
hiilineutraaliuteen ilmastositoumus ja siihen liittyvät Keskuskauppakamarin tilaisuudet edistävät.
Henkilödata kerätään tutkimustarkoitukseen. Keskuskauppakamari tallentaa tilaisuudesta video- ja
tekstitallenteen ja luovuttaa sen rekisterinpitäjälle, joka litteroi niistä anonymisoidun tekstiversion, jota
käytetään tutkimusaineistona. Anonymisoidussa versiossa henkilötiedot on käsitelty niin, että henkilöä
ei enää voida tunnistaa niistä. Koska anonymisointi on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun
tilaisuudesta on tehty tallenne, henkilötietojen käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta ja
akateemista ilmaisua varten. Alkuperäistä tallennetta tai sen sisältämiä henkilötietoja ei julkaista.
Roolisi tässä tutkimuksessa: nimetön tilaisuuteen osallistuva henkilö.
2. Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:
Keskuskauppakamarin päästövähennyskoulutus
tekstitallenteena.
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3. Mitä henkilötietoja käsitellään?
Tutkimuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja: Teams- video- ja tekstitallenne: nimi, videokuva,
ääni, sekä muut mahdolliset tilaisuudessa itsesi antamat henkilötiedot.
4. Kuinka henkilötiedot minimoidaan tutkimuksessa
Henkilötiedot minimoidaan tekemällä tallenteesta anonymisoitu tekstiversio, joka ei sisällä
henkilötietojasi.
5. Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on suostumuksesi.
6. Henkilötietojen jakaminen
Rekisterinpitäjä voi jakaa tutkimusdataa opinnäytteen tarkastajien kanssa, jotka ovat henkilötietojesi
käsittelijöitä.
7. Henkilötietojen siirtäminen EU:n / ETA:n ulkopuolisiin maihin
Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoa Euroopan Unionin/ Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen säilytysaika ja anonymisointi
Tieteellisessä tutkimuksessa tarkoitus on säilyttää dataa, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja
aiemmin kerättyä dataa voidaan käyttää tieteelliseen jatkotutkimukseen samasta aiheesta tai
tieteelliseen tutkimukseen muilla aloilla.
Henkilötietoja sisältävän tutkimusdatan säilytysaika on enintään 12 kuukautta.
Anonymisoitu data ei enää katsottavissa henkilötiedoiksi.
9. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet
Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilöllä on oikeus:
•
•
•
•

saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
tarkastaa itseään koskevat tiedot
pyytää tietojensa oikaisua
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista

•
•

vastustaa tietojensa käsittelyä
Oikeus tietojensa poistamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan edellytykset
täyttyvät ja käsittely ei ole enää tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten artikla 89 1 kohdan mukaisesti,
jos tietojen poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.

Siinä tapauksessa, että tutkimuksen tekeminen ei edellytä tai ei enää edellytä rekisteröidyn
tunnistamista, rekisterinpitäjä ei ole velvoitettu hankkimaan lisää tietoja, jotta data tai rekisteröity
voitaisiin tunnistaa vain sen vuoksi, että rekisteröity voisi käyttää oikeuksiaan. Jos rekisterinpitäjä ei
tunnista dataa, joka on liitettävissä tiettyyn rekisteröityyn, niin rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen
tarkastamiseen, tietojen korjaamiseen, tietojen käsittelyn vastustamiseen eikä tietojen poistamiseen.
Jos rekisteröity kuitenkin antaa lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa tutkimusdatasta, niin
oikeuksia ei rajoiteta.
10. Rekisterinpitäjä ja oikeuksien käyttäminen
Tutkimuksen rekisterinpitäjä on varatuomari, kauppatieteen ylioppilas Jussi Hakanen,
+358 50 517 4388, jussi.m.hakanen@aalto.fi
Opinnäytteen ohjaaja: professori Johanna Moisander, johanna.moisander@aalto.fi,
kauppakorkeakoulu, johtamisen laitos, Aalto-yliopisto
Tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on
kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta. Tietosuojavastaava Anni Tuomela, puh.
09 47001, tietosuojavastaava@aalto.fi.
Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön
vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue
lisää: http://www.tietosuoja.fi).

