Tampereen yliopisto

Tietosuojailmoitus

1 (4)

8.10.2018
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14

Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Tampereen yliopisto
33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Puh. 03 355 111
Y-tunnus 0155668-4
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa

Timo Rintamäki
timo.rintamaki@uta.fi
puh. 050 318 2086

3. Tietosuojavastaava

Jukka Tuomela
jukka.tuomela@uta.fi
puh. 050 437 7074

4. Rekisterin nimi

Citytrack

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:
Citytrack on sovellus, joka tarjoaa käyttäjilleen ulko- ja sisätilanavigaatiota ja
siihen liittyviä palveluja. Sovellus on osa Tampereen yliopistossa toteutettavaa Citytrack II tutkimushanketta, jonka aikana sovellusta kehitetään valituissa testikohteissa.
Käsittelyperuste:
☐ Suostumus
☒ Sopimus
☐ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☒ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☐ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Henkilötietojen käyttö perustuu sopimukseen, jonka ehdot käyttäjä hyväksyy
sovelluksen ladatessaan. Citytrack-sovellusta kehitetään Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa, jonka puitteissa sovelluksen käytöstä kertyvää tietoa voidaan käyttää anonyymisti tutkimusaineistojen keräämiseen, analysointiin sekä tutkimusjulkaisujen tuottamiseen.
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6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu anonymisoitu käyttäjätunniste, sekä siihen yhdistyvät sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot sekä paikkatieto. Sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot ovat esimerkiksi sovelluksen ominaisuuksien käyttämiseen sekä
käyttötilanteeseen liittyviä tietoja. Käyttäjä voi halutessaan antaa henkilötietojaan ja laitteensa tietoja, jolloin ne tulevat osaksi rekisteriä. Tällaisia tietoja
ovat esimerkiksi sähköpostiosoite sekä laitteen malli, käyttöjärjestelmäversio
sekä sovelluksen käytön kannalta tärkeitä asetuksia. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan osallistua käyttäjäkyselyihin, joissa kartoitetaan käyttäjän kokemuksia sovelluksen toiminnasta ja hyödyllisyydestä.
Android-sovelluksen ilmoitukset (push notifikaatiot) ja virheraportit edellyttävät
lisäksi anonymisoitua Googlen Firebase-palvelun käyttäjätunnistetta, jota Citytrack ei voi yhdistää käyttäjän muihin Googlen palvelujen tunnistetietoihin.
Tutkimustarkoituksessa sovelluksesta ja sen käyttäjistä kertyvää tietoa voidaan viedä tilastoanalyysiä varten erillisiin tilasto-ohjelmistoihin tiedostoina,
joista poistetaan mahdolliset tunnistetiedot (esimerkiksi käyttäjän vapaaehtoisesti antama sähköpostiosoite).

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryhmät

Tietoja kerätään CityTrack-sovelluksen sekä erikseen lähetettävien käyttäjäkyselyiden kautta. Käyttäjäkyselyt voidaan lähettää sovelluksen kautta tai
sähköpostitse niiden käyttäjien osalta, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ja
suostumuksen sen käyttämiseen antaneet. Käyttäjäkyselyt voidaan toteuttaa
ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoamalla sähköisellä kyselylomakkeella.

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:
Tietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle sellaisessa muodossa, josta
yksittäinen käyttäjä olisi tunnistettavissa.
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☒ Ei
☐ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään
ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaus käytettävistä suojatoimista

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

A manuaalinen aineisto
Säilytetään ja käytetään Tampereen yliopistolla lukituissa tiloissa.

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Postiosoite
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite
Kalevantie 4
33100 Tampere

Puhelin 03 355 111

www.uta.fi
Y-tunnus 0155668-4

Tampereen yliopisto

Tietosuojailmoitus

3 (4)

8.10.2018
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14

Säilytetään ja käytetään Tampereen yliopiston ylläpitämällä palvelimella ja
tutkimusprojektin henkilökunnan päätelaitteilla. Googlen Firebase-palveluun
tallentuu Android-sovelluksen ilmoitusten (push notifikaatioiden) ja virheraporttien tiedot.

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Sovelluksesta Tampereen yliopiston palvelimille kertyneet tiedot hävitetään
viimeistään 30.6.2020 mennessä. Tämän jälkeen Tampereen yliopiston tutkimusaineistoksi jää 30.6.2030 asti tietokanta, jossa sovelluksesta ja sen käyttäjistä syntyneitä tietoja käsitellään tutkimustarkoituksessa tavalla, jossa mahdolliset suorat tunnistetiedot kuten sähköpostiosoite poistetaan.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai
profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi
mukaan lukien:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja
mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai
puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
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Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU)
2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.
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