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Henkilötietojen käsittely STUKin tutkimuksissa
1. Rekisterinpitäjä
Säteilyturvakeskus - STUK

2. Yhteystiedot
Säteilyturvakeskus
Laippatie 4, 00880 Helsinki
PL 14, 00811 Helsinki
Vaihde (09) 759 881
Faksi (09) 759 88 500
stuk@stuk.fi

Tietosuojavastaava
(09) 759 88340
tietosuojavastaava@stuk.fi

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on STUKin tutkimustoimintaan kuuluvien otantatietojen ja
tutkimusrekistereiden ylläpito. Henkilötietoja käsitellään vain tutkimuksen yhteydessä.
Kerättyjä henkilötietoja käytetään vain välttämättömiin yhteydenottoihin tutkimuksiin liittyen.
Mahdollisissa tutkimusraporteissa ja julkaisuissa kaikki tiedot anonymisoidaan eli henkilöitä tai
osoitetietoja ei pysty tunnistamaan tutkimustuloksista. Tiettyjä anonymisoituja tutkimusaineistoja voidaan
toimittaa eurooppalaiseen tietokantaan Euroopan Komission vaatimusten mukaisesti.
4. Tietojen käsittelyn lakiperuste
Sopimus tutkimukseen osallistumisesta.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai muuhun erikseen mainittuun perusteeseen.
5. Käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietojen ryhmät
Tutkimuksen kannalta olennaiset tiedot, esimerkiksi nimi, organisaatio, osoite, sähköposti, ja
puhelinnumero sekä muut tutkimuksessa tarvittavat tiedot.
6. Mistä henkilötiedot ovat peräisin?
Henkilötiedot saadaan tutkimukseen ilmoittautuneelta tai Säteilyturvakeskuksen omista tutkimus- tai
valvontarekistereistä. Olemassa olevien rekisteritietojen tallentamiseen on kysytty lupa jo aiemmassa
yhteydessä.
7. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ja muita tutkimustietoja käsittelevät vain Säteilyturvakeskuksen tutkimukseen osallistuva
henkilökunta STUKin omissa suojatuissa tietojärjestelmässä.
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Henkilötietoja ei luovuteta STUKin ulkopuolisille tahoille.
8. Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko niillä
pääsyä tietoihin?
Henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.
9. Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat
Henkilötietoja säilytetään vähintään tutkimuksen vaatiman ajan ja niin kauan kuin se on tarpeen tässä
selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Muussa tapauksessa pyrkimyksenä on
poistaa henkilötiedot mahdollisimman pian, kun niitä ei tutkimussyistä enää tarvita.
10. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
10.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.
10.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
10.3 Oikeus tietojen poistamiseen
Henkilöllä on myös oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos
•
•
•

suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
käsittely on lainvastaista.

10.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lain vastaista.
10.5 Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus
vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen
osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
10.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle,
jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Tiedot voidaan siirtää suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.
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10.7 Miten teen henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille?
Henkilötietoja koskevan pyynnön voi tehdä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.stuk.fi/tietoastukista/tietosuoja. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postilla.
Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.
11. Onko henkilötietojen toimittaminen pakollista
Tutkimuksiin osallistuminen voi edellyttää henkilötietojen tai muiden olennaisten tutkimukseen liittyvien
tietojen toimittamista.
12. Suostumuksen peruuttaminen
Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun
käsittelyn lainmukaisuuteen.
13. Tieto profiloinnista tai automaattisesta päätöksenteosta
Ei käytössä.
14. Oikeussuojakeinot
Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
15. Lisätietoja
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta saa tapahtuman järjestäjältä ja STUKin
tietosuojavastaavalta.

