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Keräämme henkilötietoja sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten sekä
tutkimushankkeissa.
Uutiskirje
Tietojen keräämisen juridinen peruste on suostumus. Tilatessaan uutiskirjeemme tilaaja
antaa suostumuksensa henkilötietojensa tallentamiseen. Uutiskirjeen tilaajasta tallentuvat
tiedot ovat henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

Tietoja säilytetään salasanalla suojattuna sähköisessä uutiskirjejärjestelmä MailChimpissa.
Säilytämme tietoja, kunnes tilaaja itse pyytää tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä
CoHumans Oy:n yhteyshenkilöön tai lopettaa uutiskirjeen tilaamisen. Jokaisessa
uutiskirjeessä on mukana linkki, jota klikkaamalla tilauksen voi lopettaa ja samalla poistaa
omat henkilötiedot uutiskirjeen tilaajien rekisteristä.
Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsittelevät ainoastaan CoHumans Oy:n työntekijät,
eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
Tutkimushankkeet
CoHumans Oy osallistuu tutkimushankkeisiin tyypillisesti yhteistyössä yliopistojen tai
muiden tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeissa henkilötietoja kerätään akateemisen
tutkimustiedon tuottamista varten. Henkilötietojen keräämisen juridisia perusteita ovat
suostumus sekä yleinen etu.

Kun henkilötietoja tutkimushankkeessa kerätään, tuotamme yhdessä
yhteistyökumppaneidemme kanssa jokaisesta hankkeesta yksilöidyn tietosuojaselosteen,
jossa kerrotaan
• rekisterinpitäjä
• yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

•
•
•
•
•
•
•

henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
rekisterin tietosisältö
säännönmukaiset tietolähteet
tietojen säännönmukaiset luovutukset
tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
rekisterin suojauksen periaatteet
tutkittavan oikeudet

Tutkimushankekohtainen tietosuojaseloste on tutkittavien saatavilla, kun he antavat
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tutkimusta varten ja sen jälkeen koko
tutkimushankkeen ajan.
Tutkimushankkeissa kerättäviä henkilötietoja käytetään vain tutkimuksen tekemiseen. Niitä
ei hyödynnetä CoHumans Oy:n markkinoinnissa.
Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja valitusoikeus

Sinulla on oikeus
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

