Tietosuojaseloste

nuorisotutkimusseura ry.
nuorisotutkimusverkosto

Kotimaisten tieteellisten julkaisujen selvitys- ja koulutushanke
Laatimispäivä:

25/3/20

1. Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi
Nuorisotutkimusseuran tutkimusrekisteri

✔

Kertatutkimus

Seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto:
15.2.2020-14.2.2021

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai tutkija:

✔

Kyseessä on yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako:
Seuraavien lehtien yhteishanke:
Nuorisotutkimus, Kasvatus, Media & viestintä, Gerontologia,
Janus, Kasvatus & Aika, Aikuiskasvatus, Historiallinen
Aikakauskirja, Ennen & Nyt, Sosiologia

Hankkeen koordinaattori Annastiina Mäkilä

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Nuorisotutkimusseura ry.
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi

Tietosuojavastaava:
Mikko Salasuo
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 040 548 5520
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lyhyt kuvaus tutkimushankkeesta erityisesti siltä osin, kuin kyse on henkilötietojen käsittelystä.
Webropol-pohjaisella kyselytutkimuksella kerätään tietoa tieteellisten julkaisujen toimitusten yhteistyö- ja koulutustarpeista.

4. Tutkimuksen suorittajat
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja.
Hankkeen koordinaattori Annastiina Mäkilä ja Nuorisotutkimusseuran toimitussihteeri Tanja Konttinen.
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5. Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät
Lyhyt kuvaus rekisterin tietosisällöistä ja henkilöryhmistä erityisesti siltä osin, kun kyse on henkilötietojen käsittelystä.
Aineistoon sisältyvät seuraavat tunnistetiedot, joita ristiinlukemalla henkilö on mahdollista tunnistaa: Missä tieteellisessä
julkaisussa vastaaja toimii tällä hetkellä. Missä tehtävässä hän tällä hetkellä toimii tieteellisessä julkaisussa.

Rekisteri sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kuvaus rekisterin sisältämien tietojen lähteistä.
Aineiston tietosisältö saadaan suoraan Webropolkyselyyn vastanneilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kuvaus, keille aineiston tietoja voidaan luovuttaa.

Huom.! Suositus toimintatavaksi ja tietosisällöksi alla. Kuvaus
kirjoitettava itse, mikäli toimitaan toisin. Tämä teksti ei tulostu.

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja hankkeen ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
✔

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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9. Aineiston- ja/tai rekisterinsuojauksen periaatteet
Tunnistetietojen käsittely

✔

Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi).
Aineisto analysoidaan yhdistettävissä olevin tunnistetiedoin (pseudonymisointi).
Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska tietojen yhdistäminen edellyttää täydellisiä henkilötietoja (esim. henkilötunnus).

Sähköinen aineisto

✔

Tutkimushankkeessa on sähköisiä aineistoja.

Kuvaus sähköisen aineiston suojauksesta:

✔

Käyttäjätunnus

✔

Salasana

✔

Käytön rekisteröinti

Muu, mikä:

Nuorisotutkimusseura ry:n hallinnoimia
henkilötietoja sisältäviä ulkoisia muistilaitteita
säilytetään kassaholvissa lukituissa tiloissa.
Aineistoon pääsy on vain tietosuojaselosteessa
mainituilla rekisterinpitäjällä ja tutkimuksen
suorittajilla. Kannettavien tietokoneiden ja
ulkoisten muistilaitteiden asianmukaisesta
ja tietoturvallisesta hävittämisestä huolehtii
tietoturvaan erikoistunut palvelu.

Manuaalinen aineisto
Tutkimushankkeessa on manuaalisia aineistoja.
Huom.! Suositus toimintatavaksi ja tietosisällöksi alla. Kuvaus
kirjoitettava itse, mikäli toimitaan toisin. Tämä teksti ei tulostu.

Kuvaus manuaalisen aineiston suojauksesta:

Mikäli tutkimuksessa syntyy manuaalisia aineistoja, niitä säilytettään Nuorisotutkimusseura Ry:n tiloissa olevassa lukitussa
kassaholvissa. Aineistoon pääsy on vain niillä tutkijoilla, joilla on siihen käyttöoikeus.

10. Tutkimusaineiston hävittäminen tai arkistointi
Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri hävitetään.

✔

Tutkimusaineisto ja/tai -rekisteri arkistoidaan

✔

ilman tunnistetietoja

tunnistetiedoin.

Arkistoitavan aineiston säilytyspaikka:
Hankkeen päätyttyä vastaukset tallennetaan anonymisoituina Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jossa aineiston saatavuus
rajataan luokkaan B eli tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun käytettävät aineistot. Näiden lataaminen edellyttää Ailan
asiakkaaksi rekisteröitymistä ja sitoutumista aineistojen käyttöehtoihin.

Nuorisotutkimusseura ry.
044 416 5314
toimisto@nuorisotutkimus.fi
www.nuorisotutkimusseura.fi
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