Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Jani Mikkonen
Osoite: Mikonkatu 11 D TT1, 00100 Helsinki
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteydenotot rekisterinpitäjään
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö henkilöCetojen käsiDelyyn liiDyvissä kysymyksissä: Jani Mikkonen,
Mikonkatu 11 TT1, 00100 Helsinki. SähköposC: jani@selkakuntoutus.ﬁ. Puhelin: 0447067773.
Rekisterin Cetosuojavastaava: Jon Haglund, RibbinginCe 91, 00890 Helsinki. SähköposC: jon@jonhaglund.ﬁ.
Puhelin: 0503360079.
3. Rekisterin nimi
Keskushermoston herkistyminen kyselyn, Kolmen Kohdan Kipu ja Uni –Kyselyn ja terveellinen elämäntyyli ja
henkilökohtainen elämänhallinta kyselyn kääntäminen ja validoinC suomeksi.
4. HenkilöCetojen käsiDelyn tarkoitus ja käsiDelyn lainmukaisuus
Tarkoitus on kerätä henkilöCedollisia Cetoja ylläolevien kolmen kyselyjen validoinCin. Rekisteristä löytyvät
tutkimukseen osallistuvat henkilöt.
5. Rekisterin Cetosisältö
Rekisteri sisältää Cedot, jotka validoinCin osallistuva on antanut kyselylomakkeella.
6. HenkilöCetojen säilytysaika
HenkilöCetoja säilytetään viisi vuoDa, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesC.
7. Säännönmukaiset Cetolähteet
Rekisteri sisältää Cedot, jotka validoinCin osallistuva on antanut kyselylomakkeella.
8. HenkilöCetojen vastaanoDajat ja säännönmukaiset luovutukset
HenkilöCetoja käsiDelee päätutkija ja rekisterinpitäjä Jani Mikkonen. Tietoja, joilla validoinCin osallistuva
voitaisiin tunnistaa tai yksilöidä, ei luovuteta eteenpäin. HenkilöCedollisia Cetojen käsiDelyä ei ulkoisteta tai
luovuteta eteenpäin.
Teistä keräDyä Cetoa ja tutkimustuloksia käsitellään luoDamuksellisesC lainsäädännön edellyDämällä
tavalla. YksiDäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja Ceto säilytetään koodaDuna
tutkimusCedostossa. Tulokset analysoidaan ryhmätasolla koodaDuina, jolloin yksiDäinen henkilö ei ole
tunnisteDavissa ilman koodiavainta. Koodiavainta, jonka avulla yksiDäisen tutkiDavan Cedot ja tulokset
voidaan tunnistaa, säilyDävät vastaava tutkija Jani Mikkonen eikä Cetoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille
henkilöille. Tutkimuksessa keräDävistä Cedoista ja tutkimustuloksista ei tehdä merkintöjä
sairauskertomukseenne. Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla eikä yksiDäisten
tutkiDavien tunnistaminen ole mahdollista. TutkimusCedostoa ja tutkimuksen yhteydessä keräDyjä näyDeitä
sähköisessä muodossa tutkimustuloksien julkaisuun tarviDava aika, jonka jälkeen ne hävitetään
asianmukaisesC.
9. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle
HenkilöCedollisia Cetoja, joilla validoinCin osallistuva voitaisiin tunnistaa tai yksilöidä, ei luovuteta Euroopan
Unionin sisällä tai ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaaDeet
Sähköisen kyselyjen Ceto tallentuu Cetokantaan, jonne kirjaudutaan Wordpress-sisällönhallintajärjestelmän
kauDa. Sivut ovat SSL-salatut, joka estää ulkopuolisen tahon mahdollisuuden murtautua rekisterin Cetoihin.
Tunnukset Cetokantaan ovat vastaava tutkija Jani Mikkosella ja rekisterin Cetosuojavastaava Jon Haglundilla.
Mahdollisia printaDuja henkilöCedollisia validoinC Cetoja säilytetään yksityisvastaanotolla osoiDeessa
Mikonkatu 11 D TT1, 00100 Helsinki. Tilaan ei ole muilla pääsyä kuin vastaavalla tutkijalla.
11. ProﬁloinC
HenkilöCetoja ei käytetä proﬁloinCtarkoituksiin.
12. Pysyvä säilytys
Tietoja ei säilytetä pysyväsC, vaan ne säilytetään viisi vuoDa, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesC.
13. Rekisteröidyn oikeus tarkastaa Cedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut Cedot kirjallisella pyynnöllä
päätutkijalle. Tietojen toimiDamisesta posCn kauDa pyytäjän antamaan osoiDeeseen ei peritä maksua.
14. Rekisteröidyn oikeudet Cedon oikaisemisesta, poistamisesta ja/tai käsiDelyn rajoiDamisesta
Rekisteröidyllä on oikeus vaaCa korjaamaan häntä koskeva rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton,
puuDeellinen tai vanhentunut Ceto.
HenkilöCetojen käsiDelyn suostumus on myös mahdollisuus peruuDaa siitä kirjallisesC ilmoiDamalla
päätutkijalle.
15. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilöCetojen käsiDelyä ja suoramarkkinoinCa
Rekisteröidyn Cetoja ei käytetä suoramarkkinoinCin. Erillisellä suostumuksella hän voi osallistua
lahjakor\en arvontaan tai saada Cetoista tulevista tutkimuksista, joihin hänellä voi olla mahdollisuus
osallistua.
16. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesC vakinaisen asuin tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle
valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, eDä henkilöCetojen käsiDelyssä rikotaan EU:n yleistä Cetosuojaasetusta (EU) 2016/679.
17. LisäCetoa rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyn oikeuksista on säädeDy Euroopan unionin yleisessä Cetosuoja asetuksessa (EU 679/2016) ja
tullaan säätämään sitä täydentävässä kansallisessa lainsäädännössä. Tietosuojavaltuutetun toimisto
julkaisee verkkosivuilla an www.Cetosuoja.ﬁ Cetoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita
oikeuksien käyDämiseen.

