
Tietosuojailmoitus 
 

1. Rekisterin nimi Port Arthurin kaupunginosan nykydokumentointi 2021 

2. Rekisterinpitäjät Yliopistonlehtori Pasi Enges, folkloristiikka, Turun yliopisto  
Yliopisto-opettaja Tiina Suopajärvi, etnologia, Turun yliopisto 

3. Vastuuhenkilöiden 
yhteystiedot 

Pasi Enges, pasi.enges@utu.fi, puh. 050-322 8057 
Tiina Suopajärvi, tiina.suopajarvi@utu.fi, puh. 050-527 1093 
Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 
Vatselankatu 2, 20500 Turku 

4. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

-  

5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset ja 
käsittelyn oikeusperuste 

Tutkimuksessa kerätään haastatteluita, joissa kysytään Port Arthurin 
kaupunginosassa asuneiden tai asuvien omia kokemuksia kyseisellä alueella 
asumisesta. Sähköpostiosoitteita käytetään haastattelukutsun 
lähettämiseen. Haastatteluissa kerätään tietoa esimerkiksi Port Arthurissa 
asumisen arjesta, perhe-elämästä ja muusta sosiaalisesta kanssakäymisestä, 
asumisen materiaalisuudesta, alueella, alueelta ja alueelle liikkumisesta, 
alueen tapahtumista, ja alueeseen liitetyistä käsityksistä.  
 
Henkilötietojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisena 
käsittelyperusteena on  
☒ käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten (yleinen etu 6 art. 1 a-
kohta) 
☐ rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen 
käsittelyyn (suostumus 6 art. 1 e-kohta) 
☐muu mikä ________________ 

 

6. Käsiteltävät 
henkilötietoryhmät 

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyistä seuraavia tietoja:  
Nimi, sähköpostiosoite/puhelinnumero, osoitteet joissa asuu/asunut Port 
Arthurissa, sukupuoli, syntymävuosi, koulutustausta, ammatti/ammatit, 
perhe, kokemuksia Port Arthurissa asumisesta 

7. Henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

Tietoja käsitellään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistossa, 
jossa aineistoja voi käyttää tutkimuksessa, yliopisto-opetuksessa, 
museotoiminnassa ja tapauskohtaisesti harkinnanvaraisesti muissa 
tarkoituksissa. 

8. Tietojen siirto 
kolmansiin maihin 

 
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

9. Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

Tutkimuksen aineistot tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja 
taiteiden tutkimuksen arkistoon, jossa aineistoja voi käyttää tutkimuksessa, 
yliopisto-opetuksessa, museotoiminnassa ja tapauskohtaisesti 
harkinnanvaraisesti muissa tarkoituksissa. Aineistot säilytetään pysyvästi. 



10. Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista 
taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Oikeutta 
henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta tieteellisessä tai historiallisessa 
tutkimustarkoituksessa silloin, kun poisto-oikeus todennäköisesti estää 
käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.  

Poisto-oikeuden toteuttamista arvioidaan tapauskohtaisesti.  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

11. Tiedot, mistä 
henkilötiedot on saatu 

Osa haastateltavista on itse ottanut hankkeen toteuttajiin sähköpostitse 
yhteyttä kuultuaan hankkeesta. Osa yhteystiedoista on saatu 
haastateltavien lähiomaisilta, osa yhteystiedoista hankitaan ensimmäisiltä 
haastateltavilta tai haastattelijoiden omien verkostojen kautta. Muut tiedot 
kerätään suoraan haastatteluihin osallistuvilta.   

12. Tiedot automaattisen 
päätöksenteon ml. 
profiloinnin 
olemassaolosta 

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin 
tekemiseen. 
 

 


