
 
 
 
 
 

 

 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
13 ja 14 artiklat 

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä. 
Opinnäytetyö nimi on Markkinointiviestinnässä hyödynnettävien asiantuntijoiden 
rooli kuluttajan ostopäätöksessä. 
 
 
OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄÄN TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 
 
Olet osallistumassa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvään kyselytutkimukseen. 
Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 
seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Tämän 
ilmoituksen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on. 
 

1. Opinnäytetyötutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Nimi: Ella Lukkari 
Sähköpostiosoite: ella.lukkari1@edu.turkuamk.fi 

 

Yhteyshenkilö tutkimuksen tietosuojaa koskevissa asioissa:  

Nimi: Jaani Kuusela, tietosuojavastaava (Turun AMK) 
Puhelinnumero: +358 44 907 2894 
Sähköpostiosoite: tietosuoja@turkuamk.fi 
 
 

2. Kuvaus opinnäytetyötutkimuksesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietoja käsitellään Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvän 
kyselytutkimuksen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan silloin, kun olet jättänyt 
yhteystietosi osallistuaksesi lahjakortin arvontaan. Kyselytutkimukseen on mahdollista vastata 
täysin anonyymisti, jos et osallistu lahjakortin arvontaan. Tällöin henkilötietoja ei kerätä.  

 



 
 
 
 
 

 

3. Opinnäytetyön ohjaaja 
 

Nimi: Jarmo Ahonen 
Sähköpostiosoite: jarmo.ahonen@turkuamk.fi 

 

4. Opinnäytetyötutkimuksen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat  
 

Tutkimuksen kuluessa henkilötietoja käsittelevät seuraavat henkilöt tai tahot:  
Ella Lukkari, tutkimuksen tekijä ja rekisterinpitäjä.  
 

 
5. Opinnäytetyön nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika 
 

Opinnäytetyön nimi: Markkinointiviestinnässä hyödynnettävien asiantuntijoiden rooli kuluttajan 
ostopäätöksessä  

Kertatutkimus  

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Henkilötietoja käsitellään vain lahjakorttien arvonnan 
toteuttamiseksi. Arvonnan jälkeen henkilötiedot poistetaan välittömästi.  

 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella:  

Suostumus 

 



 
 
 
 
 

 

7. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Tutkimuksessa kerätään henkilön sähköpostiosoite.  

 

8. Erityiset henkilötietoryhmät 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. 

 

9. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
 

Tallennettavat tiedot saadaan tutkittavalta itseltään eli opinnäytetyön kyselytutkimukseen 
vastanneelta yhteystietonsa jättäneeltä henkilöltä. 

 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

 

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

 

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

Henkilötiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  

 

12. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään. 

 

13. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu 
henkilö. 



 
 
 
 
 

 
 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi hankkeessa ja mitä 
henkilötietojasi hankkeessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä 
henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden 
oikaisua tai täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 
niitä muutoin käsiteltiin 

b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista 
perustetta 

c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole 
olemassa perusteltua syytä 

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan 

rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa 
suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista 
olosuhteista: 



 
 
 
 
 

 
 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka 
kuluessa ammattikorkeakoulu voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan 
niiden käytön rajoittamista 

c) ammattikorkeakoulu ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 
sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen 
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 

Sinulla on oikeus saada ammattikorkeakoululle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti 
käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle ammattikorkeakoulun estämättä, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai 
sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai 
oikeutettuun etuun. Tällöin ammattikorkeakoulu ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi 
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää 
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. Ammattikorkeakoulu voi jatkaa henkilötietojesi käsittelyä myös 
silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/etusivu  


