TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Laatimispäivä: 8.6.2016

Nimi
1a
Tutkimusrekisterinpitäjä Luonnonvarakeskus
Osoite
Viikinkaari 4, 00790 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja vastuunjako
(Jos yhteistyöhanke,
luetellaan osapuolet,
määritellään eri osapuolten
vastuut ja velvoitteet henkilötietojen käsittelyn kannalta)

1c
Vastaava yksikkö ja
vastuututkija(t)
1d
Tutkimuksen
suorittajat
(Tutkijat ja muut henkilöt,
joilla on oikeus käsitellä
rekisteritietoja)

029 532 6000, kirjaamo@luke.fi
Luonnonvarakeskus (henkilötiedon keruu ja tallennus )
Maa- ja metsätalousministeriö (ei henkilötietoon liittyvää vastuuta)
Ympäristöministeriö (ei henkilötietoon liittyvää vastuuta)
Metsähallitus (tiedon käyttö saimaannorpan suojelussa)

Talous ja yhteiskunta, Päivi Eskelinen
Luonnonvarat ja biotuotanto, Mervi Kunnasranta
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

Mervi Kunnasranta
Päivi Eskelinen

Nimi
2
Kunnasranta
Yhteyshenkilö rekisteriä Mervi
Osoite
koskevissa asioissa
LUKE Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mervi.kunnasranta@luke.fi; puh. 029 5323 561
3
Rekisterin nimi
Tutkimusrekisteri
Hylje- ja pyöriäishavaintorekisteri
(Nimen pitää olla yksilöllinen
ja erottuva)
kertatutkimus
X seurantatutkimus
Tutkimuksen kesto

4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
(Tutkimuksen nimi,
tutkimuksen kohde ja
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus eli miksi
tallennetaan myös
henkilötietoja)

Kalastuslaki (379/2015) määrää pitämään rekisteriä kalastuksen sivusaaliiksi
jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä. Tiedot saadaan kalanpyydysten omistajilta, joiden
pyydyksiin ko eläimiä on jäänyt. Hylje- ja pyöriäishavaintoja tehneiden henkilöiden
tietoja käytetään havaintojen varmistamiseen ja niitä koskevan palautteen
toimittamiseen. Sivusaalistietoja käytetään hylje- ja pyöriäiskantojen kuolleisuuden ja
muiden populaatioparametrien arviointiin.
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5
Rekisterin tietosisältö Havainnoijan nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti ja osoite)
(Merkitään tallennettavat
tiedot tai tietotyypit.
Henkilöiden yksilöintitiedot eritellään, esim.
nimi ja yhteystiedot. Käytä
väliotsikkoja. Tarvittaessa
voidaan käyttää liitettä.)

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Kalastuslaki (379/2015) määrää pitämään rekisteriä kalastuksen sivusaaliiksi jääneistä
hylkeistä ja pyöriäisistä. Tiedot saadaan Luonnonvarakeskuksen www-sivujen hylje- ja

(Mistä ja millä perusteella
pyöriäishavaintojen ilmoituslomakkeista.
tiedot saadaan, esim. laki,
henkilöiden suostumus)

7
Saimaannorppahavaintojen osalta havainnoijan tiedot luovutetaan Metsähallitukselle
Tietojen säännönmukaiset luovutukset (MH), koska MH vastaa saimaannorppakannan seurannasta ja suojelusta.
(Luovutetaanko, kenelle,
mitä ja minkä perusteella, Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
esim. suostumus)

velvoittamissa rajoissa.

8
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
(Luovutetaanko, mihin ja
millä perusteella)

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

___Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto:

(Esim. manuaalisen
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
aineiston säilytys lukitussa _X__käyttäjätunnus __X_salasana
__käytön rekisteröinti ___kulunvalvonta
tilassa. Älä ilmoita
tietoturvaa vaarantavia
___muu, mikä:
yksityiskohtia. Perustele ___Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
tunnistetietojen
Peruste säilyttämiselle
säilyttäminen)
___Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusaineiston
hävittäminen tai
arkistointi
(Hävittäminen heti
tutkimuksen päätyttyä vai
myöhemmin, esim. vuosi
tutkimuksen
päättymisestä)

___Tutkimusrekisteri hävitetään. Milloin:
_X__Tutkimusrekisteri arkistoidaan _x_ ilman tunnistetietoja
Lomakkeella kerätyt tiedot tallentuvat tietokantaan.

___ tunnistetiedoin

