TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS
PL 100 70029 KYS
0171495-3
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään
Antti Hedman, johtajaylilääkäri, PL 100 70029 KYS
Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, PL 100 70029 KYS
Auli Mikkonen, tietosuojavastaava, PL 100 70029 KYS
3. Rekisterin nimi
eTutkija / tutkimuksen rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn lainmukaisuus
Henkilötietoja käsitellään sähköisessä eTutkija-järjestelmässä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) ja KYS erityisvastuualueen sekä muiden tutkijoiden ja tutkimuksen parissa työskentelevien henkilöiden sekä tutkimusten tietojen keräämiseksi tieteellisen tutkimuksen lupia ja sitoumuksia (mm. organisaatiolupa, organisaatiositoumus, rekisterinpitäjän lupa) ja hakemuksia (mm. VTR- rahoitushakemukset) ja lausuntoja (mm. Tutkimuseettisen toimikunnan lausunto) sekä niihin liittyviä päätöksiä varten. Lisäksi eTutkijassa toteutetaan hakemusten arviointia ja siitä haetaan tietoja raportointeja ja viestintää (s-postiosoitteet) varten.
Tutkijat, tutkimuksen vastuuhenkilöt, tutkimushoitajat, tutkimusta tekevät opiskelijat, muut tutkimuksen parissa työskentelevät henkilöt.
Henkilötietoja käsitellään tieteellisen tutkimuksen tekemistä varten tarvittavien lupien, sitoumusten,
lausuntojen ja hakemusten sekä niiden arviointien, päätösten ja raportointien sekä viestinnän käyttötarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyperusteet ovat lupakäsittelyn osalta lakisääteinen tehtävä ja muilta osin yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluva julkinen valta.
5. Rekisterin tietosisältö
Tutkijat, tutkimuksen vastuuhenkilöt, tutkimushoitajat, tutkimusta tekevät opiskelijat, muut tutkimuksen parissa työskentelevät henkilöt.
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TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

Rekisteriin tallennetaan tutkijoiden ja tutkimuksesta vastaavien henkilöiden sekä tutkimuksessa tietoja käsittelevien henkilöiden perustietoja (mm. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, akateeminen arvo) sekä virka / toimi ja työyksikkötietoja. Lisäksi eTutkija-järjestelmään kerätään tutkimuksen lupien, lausuntojen, sitoumusten, hakemusten tekemiseen sekä päätöksiin, arviointeihin ja
viestintään liittyviä tietoja.
6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään PSSHP:n ohjeiden ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti (pääsääntöisesti enintään 20 vuotta).
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan henkilöiltä itseltään. Tiedot antaa rekisteröity tutkija itse täyttämällä lomakkeet eTutkijaan (mm. organisaatiolupahakemus). Tarvittaessa tutkijan toimittamat tiedot syöttävät tutkijan / tutkimuksesta vastaavan henkilön toiveesta Tiedepalvelukeskuksen henkilökunta.
8. Henkilötietojen vastaanottajat ja säännönmukaiset luovutukset
eTutkijassa henkilötietoja käsittelevät Tiedepalvelukeskuksen henkilökunta, tutkimuslupien, lausuntojen ja hakemusten käsittelijät, päätöksentekijät ja arvioijat.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tutkijan / tutkimuksesta vastaavan henkilön suostumuksella tai rekisterinpitäjän lakisääteiseen tehtävään perustuen. Tutkimuksen tietoja (ilman henkilötietoja) käytetään mm. raportointiin ja tilastointitarkoituksiin.
Tietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa Istekille.
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän tai sen toimeksiantoa hoitavien tahojen ulkopuolelle suostumuksen perustella tai lakiin perustuvan tehtävän hoitamisen tai tietopyynnön perusteella.
9. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
Ei
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
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Rekisterin tiedot suojataan PSSHP:n sähköisten tietojärjestelmien ja digitaalisen aineiston suojauksen periaatteiden mukaisesti Istekin ylläpitämässä turvallisessa verkkoympäristössä jossa on pääsynhallinta käyttäjätunnuksella ja salasanalla, käyttöoikeuksien rajaaminen, asianmukaiset tekniset
toimenpiteet, säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset ja salatut yhteydet ympäristöön.
on pääsynhallinta käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä käyttöoikeuksien rajaus.
Rekisterissä voidaan tarvittaessa tulostaa manuaalista aineistoa (esim. allekirjoitetut hakemukset ja
päätökset). Manuaalinen aineisto säilytetään KYSin Tiedepalvelukeskuksessa kulunvalvonnan piirissä olevissa tiloissa.
Rekisterin tiedot arkistoidaan PSSHP:n arkistointijärjestelmän mukaisesti. Sähköisessä arkistoinnissa on pääsynhallinta käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä käyttöoikeuksien rajaus.
11. Profilointi
Ei
Rekisterin tietoja ei käytetä profilointiin.
-

12. Pysyvä säilytys
Ei
Rekisterin tietoja ei säilytetä pysyvästi.
13. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä luovuttamasta tietoja tietosuojalainsäädännössä määritellyin perustein. Tällöin
rekisteröidylle toimitetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta tietosuojalainsäädännössä määritellyin rajauksin.
14. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
sekä suostumuksen peruuttamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskeva rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse,
rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yksilöimällä sekä korjaustarve että korjaamisen peruste. Rekisteröidyllä on
myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista
koskevaan pyyntöön.
15. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
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Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsitteleminen perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 2 rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä, jos sillä on perusteltu syy säilyttää tieto tehtäviensä hoitamiseksi. Tällöin
rekisteröidylle toimitetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa kieltäytyminen perustellaan.
16. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n
yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa viranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.
17. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa-(EU
679/2016) ja kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018). Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee
verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien
käyttämiseen.
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