TIETOSUOJAILMOITUS
PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUJEN
IHMISTIETEIDEN EETTISEN TOIMIKUNNAN REKISTERI

10.2.2020

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikloiden 13-14 mukaiset rekisteröidyille toimitettavat
tiedot
1. Rekisterinpitäjä
Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan
kuuluvat seuraavat ammattikorkeakoulut:
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Rekisterinpitäjänä toimii toimikunnan puheenjohtajan organisaatio:
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssonin aukio 1
00560 Helsinki
Y-tunnus: 2553871-2
2. Rekisterinpitäjän edustaja
Tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrika Franck
Puh. 0207 699 503
Sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@arcada.fi
3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Eettisen toimikunnan puheenjohtaja, vanhempi tutkija Jyrki Kettunen
Puh. 0207 699 508
Sähköposti eettinentoimikunta@arcada.fi
4. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava, lakimies Anna Härmä
Puh. 0207 699 488
Sähköposti tietosuoja@arcada.fi
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisen toimikunnan
rekisterissä käsitellään lausuntoa pyytäneiden henkilöiden henkilötietoja sekä mahdollisia

muita lausuntopyyntöasiakirjoihin sisältyviä henkilötietoja toimikunnan täyttäessä
tehtäväänsä antaa eettisiä ennakoarviointilausuntoja.
6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Toimikunnan on käsiteltävä
kohdassa 7 mainittuja henkilötietoja voidakseen täyttää tehtävänsä antaa eettisiä
ennakkoarviointilausuntoja.
7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat
Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:
- lausuntopyynnön yhteyshenkilön nimi, toimi, oppiarvo ja yhteystiedot
- tutkimuksesta vastaavaan henkilön nimi, toimi, oppiarvo ja yhteystiedot
Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä muita henkilötietoja, jos niitä sisältyy
lausuntopyyntöasiakirjoihin.
Kaikki tutkimuseettisen toimintaan liittyvät asiakirjat säilytetään pysyvästi
(Kansallisarkiston päätös L/20757/07.01.01.03.02/2016).
8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Itslearning – verkko-opetusalusta
9. Tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan lausuntopyynnön yhteyshenkilöltä hänen jättäessään
lausuntopyynnön toimikunnalle.
10. Henkilötietojen vastaanottajat
Tutkimuksen tiedot yleisellä tasolla sekä lausuntopyynnön yhteyshenkilön ja
tutkimuksesta vastaavan henkilön tiedot voidaan julkaista toimikunnan verkkosivuilla.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisilla lain, asetuksen tai viranomaisen päätöksen
perusteella.
11. Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle ilman lausuntopyynnön
yhteyshenkilön tai tutkimuksesta vastaavan henkilön suostumusta.
12. Henkilötietojen suojauksen perusteet
Sähköisessä muodossa oleva aineisto säilytetään tietojärjestelmissä ja tietokoneilla, jotka
on suojattu asiattomalta käytöltä mm. palomuurein ja salasanoin. Järjestelmissä on
käyttäjätasoja, ja oikeudet on rajattu niin että käyttäjällä on pääsy rekisterin tietoihin vain
siltä osin kuin hänen työtehtävät edellyttävät.
Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy ja
kulunvalvonta.

13. Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei tehdä automatisoituja päätöksiä eikä profilointia.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Tietoja rekisteröidyn oikeuksista löytyy täältä.

