
 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

TREYN JÄSENPALVELUKYSELYN 2021 REKISTERI 

 

  

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuo-
jaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 31.5.2021. Tämä ilmoitus annetaan rekiste-
röidylle häneltä henkilötietoja kerättäessä.  

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Nimi: Tampereen Ylioppilaskunta TREY 

Osoite: Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 

Sähköposti: toimisto@trey.fi 

  

TREYn työntekijä, joka ylläpitää rekisteriä. 

Yhteyshenkilö: Helky Kouri 

Rooli: Toimistosihteeri 

Sähköposti: helky.kouri@trey.fi 

  

2.  Rekisterin nimi 

Tampereen ylioppilaskunta TREYn jäsenpalvelukyselyn 2021 rekisteri. 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

TREYn tutkimustoiminta tuottaa ajankohtaista tietoa TREYn toiminnan kehittä-
miseksi ja edunvalvontatyöntueksi sekä edistää tiedolla johtamista kaikessa TREYn 
toiminnassa.  
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa ja tukea edellä mainittua toi-
mintaa kyselyillä ja selvityksillä, jotka kohdistuvat Tampereen ylioppilaskunnan jä-
seniin, piirissä toimiviin järjestöihin, sidosryhmiin ja TREYn luottamushenkilöihin ja 
henkilöstöön. Kunkin tutkimuksen tavoitteet määritellään erikseen, ja niistä infor-
moidaan potentiaalisia vastaajia. TREYn tutkimustoiminta toteuttaa sekä henkilötie-
toja sisältäviä että anonyymejä kyselytutkimuksia. Tässä tietosuojaselosteessa kes-
kitytään anonyymiin kyselytutkimukseen. 

Tutkittavilta kerätään kyselylomakkeen avulla henkilötietoja, joista henkilö voidaan 
välillisesti tunnistaa. Näitä tietoja käytetään tutkimuksessa vain taustatietoina, ja 
tutkimustulokset esitetään niin ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa tutkimus-
raporteista tai julkaisuista.  

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (artikla 6) on säädetty oikeusperusteet henki-
lötietojen käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus. 

Tietoja käytetään vain selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli henkilötietoja 
käytetään eri tarkoitukseen kuin alun perin kuvattu, on siitä tiedotettava rekiste-
röidylle, ja tarvittaessa pyydettävä tältä lupa. 

 

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

TREYn kyselyssä sinulta kysytään seuraavia tietoa, joiden avulla välillinen tunnista-
minen on mahdollista. Tiedot eivät siis suoraan paljasta henkilöllisyyttäsi, mutta ne 
yhdessä voivat välittää sen tutkijoille. Kerättävät tiedot: 

- opintotiedot (tiedekunta, tutkinto-ohjelma, vuosikurssi, pääasiallinen 
opiskelukampus) 

- asiointikieli yliopistolla  

 

Lisäksi lomakkeen yhteydessä vastaaja voi kertoa henkilötietoja, vaikkei niitä kysyt-
täisi, esimerkiksi seuraavasti: Voit myös itse kertoa avovastauksissa tietoja, joista si-
nut on mahdollista välillisesti tai suoraa tunnistaa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää 
henkilötietojaan poistettavaksi rekisteristä (kohta 11). 
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5. Tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tutkimuskyselyyn vastaamisen yhtey-
dessä vain rekisteröidyltä itseltään.  

  

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset kolmansille osa-
puolille 

TREY ei pääsääntöisesti luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja järjestötoimintaan 
osallistuvien tahojen ulkopuolelle.  TREY luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain 
seuraavissa tapauksissa: 

- Henkilötietoja voidaan luovuttaa tilastollista, tieteellistä tai historiallista 
tutkimusta (esimerkiksi opinnäytetyöt) varten edellyttäen, että tiedot on 
muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä 
tunnistettavissa. Datan saamista varten haetaan erikseen lupaa, joka 
velvoittaa noudattamaan tutkimustoiminnan eettisiä ohjeita ja 
Tietoarkistoin ohjeistuksia.  

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika  

 

TREYn tutkimuksen toteuttamisesta vastaava henkilö huolehtii henkilötietojen tu-
hoamisesta seuraavasti:  

☐  Tutkimusrekisteri hävitetään  
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☒  Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja 

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 

Kun data valmistellaan jatkosäilytystä varten, se pseudonymisoidaan ja muut vah-
vat tunnisteet poistetaan. Data käsitellään jatkosäilytykseen enintään 6 kk tutki-
muksen toteuttamisen jälkeen.  

 

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

TREY ei säilytä tutkimuksen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja manuaalisessa 
muodossa.  

Rekisteri on tallennettu ja suojattu TREYn sähköiseen tietojärjestelmään, johon on 
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-
viensä hoitamiseksi. Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain TREYn työntekijät ja 
hallituksen jäsenet kohdassa neljä (4) kuvattua tarkoitusta varten.  Kyseisillä henki-
löillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. TREYn käyttämät työasemat ja 
tallennusmediat ovat salattuja.   

Suorien tunnistetietojen käsittely 

☒    Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi, kaikki 
tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole 
eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

☐  Aineisto on pseudonymisoitu (aineiston tunnistettavuuteen voidaan palata koo-
din tai vastaavan tiedon avulla, lisätiedot säilytetään erillään, voidaan käyttää pei-
tenimiä) 

☐Aineisto analysoidaan suorien tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetie-
tojen säilyttämiselle):  

 TREYn työntekijöillä ja tarvittaessa hallituksella on käytön oikeuttavat käyttäjätun-
nukset, salasanat ja käyttöoikeudet. Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain TREYn 
työntekijät ja hallituslaiset selosteen kohdassa neljä (4) kuvattua tarkoitusta varten. 
Sähköinen järjestelmä sijaitsee TREYn toimistolla, jossa fyysiset kulkurajoitukset ku-
ten lukitut ovet ehkäisevät ulkopuolisten pääsyä rekisteriin. 
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10. Rekisteröidyn oikeudet 

Viimeiset kohdat kertovat rekisteröidyn henkilön oikeuksista ja voidaan yleensä jät-
tää muuttamatta. 

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät oikeudet, 
joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä TREYlle osoitteeseen: toi-
misto@trey.fi. Rekisterinpitäjänä TREYllä on oikeus tarvittaessa vaatia pyynnön esit-
täjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tieto-
suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tie-
don täydentämistä.  

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli 
hän kokee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti tai ettei TREYllä ole 
oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan. 

Poisto-oikeus 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).  

Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, ettei 
TREY käsittele hänen henkilötietojaan oikealla ja asianmukaisella tavalla. 


