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TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Tieteellisten seurain valtuuskunta 

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 

tsv(at)tsv.fi 

puh. 09 228 691 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt 

Suunnittelija Terhi Tarkiainen 

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 

terhi.tarkiainen(at)tsv.fi 

puh. 09 228 69 235 

 

Gruppon pääkäyttäjä 

Tietohallintopäällikko Jani Laatikainen 

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 

jani.laatikainen(at)tsv.fi 

puh. 09 228 69 220 

 

3. Käsittelijä 

Gruppo oy 

Y-tunnus: 2190176-4 

Laivurinkatu 37 

00150 Helsinki 

 

4. Rekisterin nimi 

Vastuullisen tieteen uutiskirjeen yhteystietorekisteri 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus tai rekisterinpitäjän 

oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Tämä 

tarkoittaa, että rekisteröity joko itse tilannut kirjeen tai saanut kirjeen asiakassuhteen 

tai asemansa perusteella työskennellessään organisaatiossa, jonka voidaan katsoa 

hyötyvän Vastuullisen tieteen tai sen taustaorganisaatioiden toimintaa koskevasta 

tiedosta. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tiedottaa Vastuullisen tieteen, 

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 
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6. Käsiteltävät tiedot 

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavia tietoja: 

 

- nimi, arvo/asema, sähköpostiosoite ja taustaorganisaatio 

 

7. Tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään uutiskirjeen 

tilauksen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä 

tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla 

olevista lähteistä ja viranomaisilta. 

 

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen sekä siirtäminen EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

 

9. Tietojen suojaaminen ja säilytysaika 

Rekisterin tiedot on tallennettu Gruppo Oy:n järjestelmään, joka on suojattu 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

  

Käyttöoikeudet rekisteriin ovat niillä Tieteellisten seurain valtuuskunnan 

palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.  

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi 

on tarpeellista.  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, 

käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai 

vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.  

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut 

tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset 

perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa 

sitä. 

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen 

päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän 

verkkosivuilla.  
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