Tarinallinen haastattelu perhe- ja lähisuhdeväkivallasta
TUTKIMUKSEN SUOSTUMUSKAAVAKE
HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄSITTELY EU/EEA ALUEEN HENKILÖT
Tämä suostumuskaavake antaa tietoa mahdollisille tutkimukseen osallistuville yksilöille, jotta
he voivat ymmärtää, kuinka heidän henkilökohtaisten tietojensa käsittely toteutuu tämän
tutkimushankkeen puitteissa. Pyydämme allekirjoituksen alle, jotta voimme osoittaa, että olet
lukenut ja ymmärtänyt, kuinka henkilökohtaiset tietosi käsitellään, oikeutesi asiaan liittyen, ja
että suostut tietojen käsittelyyn kuten kuvattu alla.
Voit löytää tietoja tutkimuksen tarkoituksesta, kuinka ja kenen toimesta se toteutetaan
lukemalla suostumuslomakkeen. Käsittelemme henkilökohtaiset tietosi tähän
tutkimushankkeeseen liittyen pohjaten suostumukseesi.
Käytämme vain henkilökohtaisia tietojasi tässä tutkimushankkeessa.
KÄYTETYT HENKILÖKOHTAISET TIEDOT
Meille antamasi tiedon lisäksi käytämme seuraavia henkilökohtaisen datan kategorioita:
● Siinä tapauksessa, että suostut mukaan haastatteluun, yhteystietojasi käytetään
haastatteluajan sopimiseksi. Kun tutkimus on toteutettu, nämä tiedot hävitetään. Emme
yhdistä näitä tietoja tutkimusaineistoon.
● Siinä tapauksessa, että suostut tutkimushaastattelusi nauhoitukseen, äänite säilytetään
tutkijan toimesta salasanalla varustetussa turvallisessa sijainnissa lukitussa toimistossa,
kunnes nauhoitukset on aukikirjoitettu. Suorat ja epäsuorat tunnisteelliset tiedot
poistetaan samalla, kuukauden kuluessa haastattelusta. Tämä nauhoitus tunnistetaan sen
jälkeen ainoastaan pseudonyymisi (eli nimimerkkisi/havaintotunnuksesi) kautta.
Turvataksemme yksityisyyttäsi pseudonymisoimme, eli poistamme tunnistettavat suorat ja
muokkaamme epäsuorat henkilökohtaiset tietosi. Mikäli olet suostunut haastatteluun, emme
linkitä pseudonyymiä avainkoodiin. Haastattelun aikana annat meille itse valitsemasi
pseudonyymin (havaintotunnuksen), jota käytetään kaikissa haastatteluun liittyvissä
asiakirjoissa. Emme koskaan linkitä pseudonyymiä (nimimerkkiä/havaintotunnusta)
henkilökohtaisiin tietoihisi.
HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄYTTÄJÄT
Emme anna henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille. Kerromme henkilökohtaisia
tietoja viranomaisille vain tilanteissa, joissa meille annetaan lainmukainen määräys tehdä
niin.
OIKEUTESI
GDPR lainsäädännön mukaan ja sen toimeenpanossa kansallisella tasolla sinulla on seuraavat
oikeudet (Luku III ehdot ja rajoitukset):
● Saada tietoa, kuinka tietojasi käsitellään, saada pääsy tietoihin ja kopio
henkilökohtaisista tiedoistasi;
● Saada korjata virheelliset henkilökohtaiset tietosi;
● Saada tietosi poistettua, jos teet pyynnön perustellusta syystä;

● Saada nähdä tietosi;
● Saada rajoittaa tietojasi (mikä tarkoittaa, että rajaamme pääsyn tietoihisi) jos teet
pyynnön perustellusta syystä;
● Vetää pois suostumuksesi milloin vain.
Kun vedät pois suostumuksesi, emme kerää sinuun liittyen lisätietoja. Voimme pyynnöstäsi
poistaa kaiken jo keräämämme henkilökohtaisen tiedon. Tämä tapahtuu vain, jos sen
poistaminen ei mahdottomasti tai vakavasti heikennä tutkimushankkeen tavoitteiden
saavuttamista.
Oikeuksiesi toteutumiseksi, pyydämme sinua täyttämään yhteystietosi alle, jotta voit lähettää
pyynnön tai kysymyksiä. Lähettäessäsi pyyntöä, lisää nimesi, tutkimushankkeen nimi, syy
pyynnön tekemiseen ja tarpeen mukaan muut yksityiskohdat, joiden arvelet olevan
hyödyllisiä meille, jotta voimme vastata pyyntöösi.
LISÄTIETOJA
Mikäli annat meille yhteystietoja haastattelun sopimiseksi, säilytämme henkilökohtaiset
tietosi, kunnes haastattelu on aukikirjoitettu, jonka jälkeen tiedot hävitetään.
Henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä Yhdysvaltoihin.
Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä siitä, kuinka henkilökohtaisia tietojasi käsitellään,
käytä alaolevaa osoitetta ollaksesi meihin yhteydessä. Jollet ole tyytyväinen vastaukseen ja
kuinka suojelemme henkilökohtaisia tietojasi, voit olla yhteydessä kotimaasi tietosuojelun
viranomaiseen tai muuhun asianomaista toimivaltaa käyttävään viranomaiseen GDPR
artiklan 77 ehtojen mukaisesti.
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