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Henkilötietojen käsittely pyöräpysäköintiin liittyvässä kyselyssä

Rekisterinpitäjä

Turun ammattikorkeakoulu Oy
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku
Puhelinvaihde (02) 263 350
kirjaamo@turkuamk.fi

Vastuuhenkilö ja
yhteyshenkilöt

Tatu Kasurinen (tatu.kasurinen1@turkuamk.fi), opinnäytetyöntekijä, Turun
AMK
Noora Salmela (noora.salmela@turkuamk.fi), Vähähiilinen liikkuminen
liikennehubeissa -hankkeen projektipäällikkö

Turun AMK:n
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen:
tietosuoja@turkuamk.fi
Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee
tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva
tietosuoja-asiantuntija.
Tietosuojavastaavana toimii Jaani Kuusela.
Lisätietoja löydät osoitteesta: https://www.turkuamk.fi/fi/tietosuoja/

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään 6aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa hankkeeseen liittyvässä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).
Haastatteluista saatuja tietoja hyödynnetään hankkeen pyöräilyä ja
pyöräpysäköintiä edistävissä toimissa. Lisätietoja hankkeesta:
https://6aika.fi/project/vahahiilinen-liikkuminen-liikennehubeissa/.
Jos jätät tietosi asiakaskyselyn lopussa olevaa yhteydenottoa varten,
mahdollistetaan opinnäytetyöntekijän yhteydenotto sinuun mahdollista
haastattelua varten. Henkilötietojen jättäminen on vapaaehtoista. Tietoja ei
käytetä muuhun tarkoitukseen. Saadut vastaukset anonymisoidaan.
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Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste

Oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus [Suostumus on oltava
peruttavissa. Jos käsittely perustuu suostumukseen, niin poisto-oikeutta
sovelletaan, jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.]

Käsiteltävät
henkilötietoryhmät ja
henkilötietojen säilytysajat

Tietojen käsittelyn kohteena ovat Turun AMK:n sekä Turun kaupungin
Turussa toteutettavien pyöräpysäköintikokeilujen asiakkaat.
Kyselyn tietoja säilytetään tulosten analysoinnin ajan ja ne poistetaan
viimeistään vuoden 2022 lopussa.
Opinnäytetyötä varten jätetyt henkilötiedot säilytetään haastattelujen
tekemisen ajan eli tammikuuhun 2022 asti. Jos tämä aikataulu venyy, tiedot
hävitetään viimeistään kesään 2022 mennessä.

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen vastaanottaja on opinnäytetyöntekijä Tatu Kasurinen.

Olennaiset tiedot
henkilötietojen siirrosta
kolmansiin maihin (EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle)

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Tietojen suojauksen
periaatteet

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan opinnäytetyöntekijällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:
•

saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen
säädettyä poikkeusta

•

tarkastaa itseään koskevat tiedot ja korjata virheelliset tai
puuttuvat tiedot

•

poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on
lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

•

rajoittaa tietojensa käsittelyä

•

vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai
oikeutettu etu
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•

pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä
rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus tai
sopimus

•

peruuttaa antamansa suostumus

•

henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva
rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

•

olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
(rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon
suostumuksellaan)

Henkilötietojen käsittely kuvataan mahdollisimman kattavasti ja
läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrkien kehittämään
ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain
edellyttämällä tavalla.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ilmoituksessa
mainittuun yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja
rekisteröidyn oikeuksista antavat yhteyshenkilö ja/tai tietosuojavastaava.
Jos henkilötietojen käsittely ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman
lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin
oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.
Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli
katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa
tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu
tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

