
TIETOSUOJASELOSTE 

 
Yksityisyys ja tietosuoja ovat Owal Group Oy:lle erittäin tärkeitä. Käsittelemme kyselyn 

vastaajan antamia henkilökohtaisia tietoja korkeimpien tietoturva- ja 
luottamuksellisuusvaatimusten mukaisesti. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679 

on EU: n lainsäädännön asetus kaikkien henkilöiden tietosuojasta ja yksityisyydestä Euroopan 

unionissa. Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-
asetuksen mukaisesti. 

 

Rekisterin nimi:  Kysely vihapuheesta ja häirinnästä. 
 

Rekisterinpitäjä:  Owal Group Oy 
Tietosuojavastaava ja selvityksen toteuttajan yhteyshenkilö: Laura 

Jauhola, laura(at)owalgroup.com, 050 443 1841 

 
Oikeusministeriöstä lisätietoa antaa: erityisasiantuntija Katriina 

Nousiainen, katriina.nousiainen(at)gov.fi, 029 515 0275 
 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Tällä kyselyllä kerättyjä tietoja käytetään anonyymien 
raporttien julkaisemiseksi vihapuheesta ja häirinnästä. Jos vastaaja 

on ilmoittanut, että häneen saa olla yhteydessä, voimme ottaa 

yhteyttä pyytääksemme erikseen suostumusta haastatteluun. 
 

Annettuja henkilötietoja voi nähdä ja käsitellä vain selvitykseen 
nimetyt asiantuntijat, joilla on sopimusperusteisesti 

salassapitovelvollisuus. Emme jaa henkilötietojasi eteenpäin 

kolmannelle osapuolelle. 

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin niitä tarvitaan selvityksen 

tekemiseksi. Raportin on määrä valmistua toukokuussa 2022. Tämän 
jälkeen rekisteri ja sen sisältämät tiedot tuhotaan. 

 

Tietojen käsittelyn peruste on yleistä etua koskeva 
tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö; 

tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi. 

 
Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät: 

 
A) Anonyymiin kyselyyn vastaajilta, jotka eivät jätä yhteystietojansa 

mahdollista haastattelua varten, rekisteri pitää sisällään: 

- IP-osoitteen. IP-osoitetta ei käytetä vastaajien yksilöintiin.  
- Muut vihapuheen ja häirinnän kokemuksen taustoittamiseen 

annetut tiedot 

 
B) Vastaajilta, jotka ovat vapaaehtoisesti antaneet yhteystietonsa 

mahdollista haastattelua varten, rekisterissä käsitellään 

käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: 
Yhteystiedot yhteydenottoa varten: 

- Nimi 
- Sähköposti 

- Puhelinnumero 

- Vastaajan kyselyn eri osiin oman valintansa mukaan antamansa 
tiedot, joita käytetään haastattelussa taustatietona:  

• Ikä 
• Sukupuoli 

• Äidinkieli 



• Maakunta 

• Koulutus 
• Työllisyystilanne 

• Muut vihapuheen ja häirinnän kokemuksen taustoittamiseen 
annetut tiedot 

 

 
Tietojen siirto kolmanteen maahan: Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 
Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön 

vaatimuksia ja käytetään Euroopan komission 
mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen 

käsittelijätahon kanssa. 

 
 

Tarkastusoikeus, tietojen pyytäminen, tietojen korjaamisoikeus, tietojen 

poistaminen ja valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa: 
▪ tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu 

▪ vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista  

▪ perua antamansa vastaus.  
▪ saada tietonsa poistetuksi rekisteristä  

▪ siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

▪ Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen 

henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen vastaisesti. 

 

 
Rekisterin suojauksen periaatteet: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 

artikla 32. Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten 
ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen 

työtehtävien hoitamiseksi. 

 
 

 


