TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

8.6.2017

Nimi

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
Osoite

Latokartanonkaari 9, 000790 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

029 532 6000
Hankepartnerit:
Kulttuuriyhdistys Kuvio ry
Maa-ja kotitalousnaisten keskus ry
Ammattiopisto Livia
Suomen Maatalousmuseo Sarka
Vain Lukella pääsy rekisteriin (Keskitalo, Leppänen). Partnerit mukana mahdollisesti tehtävässä
raportissa tai muussa julkaiussa, jossa julkaistaan osa kuvista ja tarinoista.

1c
Marjo Keskitalo, Luonnonvarakeskus
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Marjo Keskitalo ja Johanna Leppänen, Luonnonvarakeskus
suorittajat

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Tutkimusrekisteri

Nimi

Marjo Keskitalo
Osoite

Luonnonvarakeskus, Tietotie, Planta, 31600 Jokioinen
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 532 6237
Rekisterin nimi

FutureCrops peltovalokuvat
kertatutkimus

seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto

24.3 - 31.11.2017
4
Yhteydenpito tarvitatessa kuvien lähettäjään. Myös lisätietoa voidaan kysyä. Kilpailun jälkeen
Henkilötieto- arvotaan vastanneiden kesken palkinto, johon tarvitaan osoitteet.
jen käsittelyn
tarkoitus

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

5
Rekisterin
tietosisältö

2

Kuva, henkilön nimi, yhteystiedot, valokuvaajan nimi (jos on tiedossa), kuvausaika (pvm, vuosi jos on
tiedossa), missä valokuva on otettu (paikkakunta, jos on tiesossa), mitä valokuvassa tapahtuu tai
mihin yhteyteen se liittyy, tarina jonka kuvan lähettäjä haluaa jakaa muiden kanssa

6
Tietojen saanti perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietoja lähettävät kuulutuksen aiheesta
Säännönmu- kiinnotunut yleisö
kaiset tietolähteet

7
Tietoa (kuvaajan nimi, kuva ja tarina) voidaan julkaista FutureCrops nettisivulla
Tietojen
(www.luke.fi/futurecrops). Sitä voidaan luovuttaa myös tietoa (kuvaajan nimi, kuva, tarina)
säänjulkaisevaan lehteen (esimerkiksi Kantri-lehti).
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto: skannataan sähköiseen muotoon.
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
käytön rekisteröinti
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Hankkeen tiedot säilytetään 3 vuotta hankkeen päättymisestä. Tiedot säilytetään sähköisessä
täminen tai
muodossa, johon pääsevät vain erikseen nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
arkistointi
salasanan avulla

