Tutkimusdatan tietosuojailmoitus
Osallistut tieteelliseen tutkimukseen, jossa kerätään aineistoa Nuorten Politiikkakoulu -hankkeen
toiminnasta. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään seuraamuksia, jos et osallistu
tutkimukseen tai jos myöhemmin päätät keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät
osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä ja analysoitua aineistoa voidaan kuitenkin käyttää
tutkimuksessa.
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjät
Nimi:
Postiosoite:

Anna Suorsa
Humanistinen tiedekunta
PL 1000, 90014 Oulun yliopisto (Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa)
Puhelinnumero: 040 588 4019
Sähköposti: anna.suorsa@oulu.fi
Nimi:
Osoite:

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Perusopetus- ja Nuorisopalvelut
PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI

2. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Aineisto kerätään Nuorten politiikkakoulu -hankkeessa yhteistyössä Anna Suorsan ja Oulun kaupungin
hankkeessa työskentelevien kanssa vuoden 2020 aikana. Oulun kaupungissa hankkeesta vastaa Oulun
kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut / Perusopetus- ja Nuorisopalvelut. Tutkimuksesta vastaa Anna Suorsa.
3. Tutkimuksen vastuulliset johtajat tai siitä vastaava ryhmä
Tutkijatohtori Anna Suorsa (Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historian, kulttuurin ja viestinnän
yksikkö).
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Oulun yliopiston tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: dpo@oulu.fi.
5. Tutkimuksen vastuulliset suorittajat
Tutkimusta suorittaa tutkijatohtori Anna Suorsa (Oulun yliopisto) ja mahdolliset, Suorsan kanssa
tutkimusyhteistyötä tekevät tutkijat ja tutkimusapulaiset – aineistoa voidaan käyttää vain Anna Suorsan
luvalla. Sovittuja osia aineistosta (mm. kyselyaineisto) voivat käyttää myös Nuorten politiikkakoulu -hankkeen
työntekijät hankkeen tuloksien raportoinnissa.
6. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Anna Suorsa, anna.suorsa@oulu.fi (040 588 4019).
7. Tutkimusrekisterin nimi
Nuorten politiikkakoulun osallisuustutkimus.
8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelyyn osallistuvat henkilöt ja tutkimuksen kohdejoukko
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tieteellinen tutkimus, jonka kohteena ovat Nuorten
politiikkakouluun vuonna 2020-2021 osallistuvat nuoret, päättäjät ja muut toimijat. Tutkimusaineiston
käsittelyyn on oikeus hankkeen vastuullisilla tutkijoilla.

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn peruste on tieteellinen tutkimus.
10. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää
Tutkimusaineisto ei sisällä suoraan henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja.
11. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Tutkimusaineisto kerätään tutkittavien täyttämällä kyselylomakkeella, haastatteluilla ja videoimalla Nuorten
politiikkakoulun toimintaa.
12.Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Tutkimusaineistoa ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tutkimusaineistoa ja –tuloksia käsitellään luottamuksellisesti noudattaen EU:n tietosuoja-asetusta ja
tietosuojalakia. Aineisto käsitellään nimettömänä ja tallennetaan suojatuilla palvelimilla. Suoria
tunnistetietoja ei kerätä.
15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusrekiseri arkistoidaan ilman tunnistetietoja tietoturvan täyttävälle palvelimelle pysyvästi vastuullisen
tutkijan tutkimuskäyttöä varten.
16. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

