
Tietosuojaseloste 
 

Tämä ilmoitus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen tietosuojalakiin (1050/2018).  

 

1. Tutkimuksen nimi ja kesto 
 

Tutkimuksen nimi: Maaperäpilotti-tutkimukseen kuuluva GTK:n vastuulla oleva työpaketti 1: 

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteissä tarvittavien maaperätietotarpeiden täsmentäminen 

Tutkimuksen kestoaika: 27.8.2021-31.12.2021. 

 

2. Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä:  
Geologian tutkimuskeskus, Y-tunnus: 0244680-7,  Vuorimiehentie 5, PL 96, 02151 ESPOO 
 

Tietosuojavastaava: 

Nimi: Nina Isokorpi 

Osoite: Vuorimiehentie 5, PL 96, 02151 ESPOO 

Sähköposti: tietosuojavastaava@gtk.fi 

 

Tutkimuksesta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot: 

Nimi: Tapio Kananoja          

Osoite Vuorimiehentie 5, PL 96, 02151 ESPOO 

Sähköposti: tapio.kananoja@gtk.fi            

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot 
 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat:  

- Verkkokyselyn kohderyhmän (työ)sähköpostiosoitteet  

- Tieto mahdollisesta valmiudesta haastatteluun 

- Haastatteluvastaukset, mikäli henkilö sellaiseen osallistuu 

Työpaketissa tehdään tunnistetuille toimijoille internet verkkokysely Webropol-työkalulla. Kysely 

lähetetään sähköpostilla, mutta vastaukset käsitellään anonyymeinä eikä niitä yhdistetä ko. 

sähköpostisoitteisiin. Lisäksi kyselyyn on perustettu julkinen linkki, jonka kautta voi myös vastata ja jota 

voidaan jakaa. Myöskään julkisen linkin kautta annettuja vastauksia ei yhdistetä vastaajaan. GTK on tässä 

työpaketissa ainoa toimiva taho. Kyselyn tulokset kootaan raportiksi, jota muut työpaketit käyttävät 

jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Raportti ei sisällä henkilötietoja. 

 

Kyselyssä on mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa haastatteluun, joka toteutetaan Teams-ohjelmalla 

tietotarpeiden täsmentämiseksi. Haastatteluista saadut lisätiedot liitetään raporttiin ilman vastaajien 

henkilötietoja. 

 

 

 

4. Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste 
 

mailto:tietosuojavastaava@gtk.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: sähköpostisoitteita käytetään kyselyn lähettämiseen 

kohderyhmille ja toimijoille. Kyselyssä on mahdollista antaa yhteystiedot myöhemmin Teams ohjelmalla 

tehtävää haastattelua varten. 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:  

 Yleistä etua koskeva tehtävä (Webropol-kysely) 

  Rekisteröidyn suostumus (mahdollinen haastatteluvaihe) 

 

5. Henkilötietojen tietolähteet 
 

Henkilötiedot saadaan :  Kyselyn lähettämiseen saatavat sähköpostisoitteet saadaan eri organisaatioiden 

julkisista yhteystiedoista. 

Haastatteluvaiheessa tiedot saadaan henkilöltä itseltään. 

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 

Henkilötietoja ei luovuteta GTK:n työpakettitiimin ulkopuolisille.  

 

 

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.   

 

8. Henkilötietojen säilyttäminen  

 

Sähköpostiosoitteet  hävitetään kyselyn päätyttyä. 

Haastatteluvastaukset säilytetään projektin keston (1.5.2021-30.4.2023) ajan. 

 

 

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet  

 

Webropol-kyselyn vastaukset anonymisoidaan ennen tutkimuksen aloittamista. 

 

Tietojärjestelmässä (Webropol) käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen: 
 käyttäjätunnus 

 salasana 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

 



Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa 

soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  

 

Rekisteröity voi toteuttaa alla mainitut oikeutensa ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä kohdassa 2 

määriteltyjen yhteystietojen avulla, mieluiten sähköpostitse. 

 

Oikeus peruuttaa suostumuksensa ja oikeus tietojen poistamiseen 

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa 

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyä koskien. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä 

poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. 

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 

henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin 

henkilötietoihin sekä tiedot henkilötietojen käsittelystä.  

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman 

aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen 

oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot  
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