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Journal.fi-palvelun käyttäjäkyselyä koskeva tietosuojaseloste
Ensimmäinen versio: 2020-01-30
Muutettu: 2020-01-30

1. Rekisterinpitäjä
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki
Sähköposti: tsv@tsv.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti-Jussi Nygård
antti-jussi.nygard@tsv.fi

3. Rekisterin nimi
Journal.fi-palvelun käyttäjäkyselyn rekisteri

4. Rekisteröidyt
Kyselyyn vastanneet henkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Tietoja kerätään
palvelun käyttäjätutkimusta varten.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
•
•
•
•
•

IP-osoite (kerätään automaattisesti lomakkeen lähetyksen yhteydessä)
Käytetyn verkkoselaimen nimi ja versio (kerätään automaattisesti lomakkeen lähetyksen
yhteydessä)
IP-osoitteeseen liitetty maantieteellinen sijainti (kaupungin tarkkuudella)
Henkilön valitsema lukijarooli
Tieto kyselyyn vastanneen lukemista artikkeleista tutkimuksen aikana

Kyselyyn vastanneen päätelaitteelle tallentuu kaksi evästettä. hideTsvSurvey-niminen eväste estää
kyselyn ilmestymisen lukijalle uudestaan ja allowTsvSurvey tallentaa lukijan valitseman roolin.
hideTsvSurvey-niminen eväste tallentuu myös silloin, jos käyttäjä ei halua vastata kyselyyn.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään Journal.fi-palvelussa julkaistavalla kyselylomakkeella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei anneta kolmansille osapuolille. Kyselyn pohjalta julkaistaan
tuloksia esittelevä raportti, josta ei selviä yksittäisten vastaajien henkilötietoja.

9. Tietojen suojaus
Tietoja säilytetään kyselyn aikana Journal.fi-palvelun tietokannassa, jonka tieturvassa noudatetaan
normaaleja varotoimenpiteitä. Kyselyn jälkeen vastaukset poistetaan kokonaan julkisesta
verkosta.

10. Tietojen käsittelyn kesto
IP-osoitteita säilytetään 30 päivää kyselyn päättymisen jälkeen. Vastaukset säilytetään vielä tämän
jälkeen yksittäin täysin anonymisoituina.

11. Tietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee ainoastaan TSV:n IT-palveluiden henkilökunta.
Anonymisoituja tietoja käsittelee kyselytutkimuksen raportin kirjoittajat.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
IP-osoitteen pohjalta päätellään vastaajan maantieteellinen sijainti kaupungin tarkkuudella. Tämä
perustuu IP-osoitteista saataviin julkisiin tietoihin.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Kyselyyn vastaajilla on seuraavat oikeudet:
Tarkastusoikeus
Poisto-oikeus

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Kaikki selosteeseen tulleet muutokset on kuvattu alla.

Privacy statement for Journal.fi reader survey
First version: 2020-01-30
Changed: 2020-01-30

1. Data Controller
The Federation of Finnish Learned Societies

Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, Finland
Email: tsv@tsv.fi

2. Contact person
Antti-Jussi Nygård
antti-jussi.nygard@tsv.fi

3. Name of the register
Journal.fi reader survey

4. Data Subjects
Survey participants

5. Purpose and grounds for processing of personal data
The processing of personal data is based on the consent of the data subject.

6. Description of collected data
•
•
•
•
•

IP address (automatically collected when submitting the form)
Name and version of the web browser (automatically collected when submitting the form)
Geographical location associated with the IP address (city accuracy)
The chosen reader role
The articles read by the survey participant during the survey

Two cookies are stored to the participants device. hideTsvSurvey cookie will prevent the survey
from appearing again and allowTsvSurvey cookie will store the participants role. hideTsvSurvey
cookie will also be stored if the user does not want to participate to the survey.

7. Sources of data
The data is collected with a survey form at the Journal.fi platform.

8. Transfer of data
Data of individual data subjects will not be disclosed to third parties.
A report based on the survey results will be published. The report will not reveal any personal data
of single data subjects.

9. Data Protection
The information is stored in the Journal.fi database. Normal data protection precautions are
followed. After the survey, replies will be completely removed from the public network.

10. Duration of data processing
IP addresses are stored for 30 days after the survey is completed. After this period, all answers are
stored only in anonymised form.

11. Data processors
Personal data will only be processed by IT staff of the Federation of Finnish Learned Societies.
Anonymous data is handled by the authors of the survey report.

12. Automated processing
IP addresses will be used to determine the geographical location of the data subject, based on
public data available for IP addresses.

13. Rights of data subjects
The data subjects have the following rights:
Right of access
Right to erasure

14. Contact
All requests in written form should be sent to the contact person mentioned in section two of this
statement.

15. Changes in privacy statement
All changes in this privacy statement are described below.

Dataskyddsbeskrivning för Journal.fi läsarenkät
Första versionen: 2020-01-30
Ändrad: 2020-01-30

1. Personuppgiftsansvarig
Vetenskapliga samfundens delegation
Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors
E-post: tsv@tsv.fi

2. Kontaktperson i registerärenden
Antti-Jussi Nygård
antti-jussi.nygard@tsv.fi

3. Registrets namn
Journal.fi läsarundersökning

4. Registrerade
Undersökningsdeltagare

5. Syfte och grunder för behandling av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke.

6. Registrets datainnehåll
•
•
•
•
•

IP-adress (samlas automatiskt in när du skickar in formuläret)
Webbläsarens namn och version (samlas automatiskt in när du skickar in formuläret)
Geografiskt läge förknippad med IP-adressen (stadens noggrannhet)
Den valda läsarrollen
Artiklarna som läsas av undersökningsdeltagaren under undersökningen

Två cookies lagras på deltagarnas enhet. hideTsvSurvey-cookie kommer att förhindra att
undersökningen visas igen och allowTsvSurvey-cookie lagrar deltagarnas roll. hideTsvSurvey-cookie
lagras också om användaren inte vill delta i undersökningen.

7. Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifterna samlas in med ett enkätformulär på Journal.fi-plattformen.

8. Överföring av data
Uppgifter om enskilda registrerade lämnas inte ut till tredje parter. En rapport baserad på
undersökningsresultaten ska publiceras. Rapporten kommer inte att avslöja personuppgifter om
enskilda svarare.

9. Skydd av uppgifter
Informationen lagras i Journal.fi-databasen. Normala skyddsåtgärder för dataskydd följs. Efter
undersökningen raderas svaren helt bort från det offentliga nätverket.

10. Varaktighet av behandling av personuppgifter
IP-adresser lagras i 30 dagar efter att undersökningen avslutats. Efter denna period lagras svaren
endast i anonymiserad form.

11. Personuppgifternas behandlare
Personuppgifter behandlas endast av IT-personalen vid Vetenskapliga samfundens delegation.
Anonyma uppgifter behandlas av författarna till undersökningsrapporten.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering
Utifrån IP-adressen fastställs svararens geografiska läge, baserat på tillgängliga offentliga uppgifter
för IP-adresser.

13. Den registrerades rättigheter
Undersökningsdeltagarna har följande rättigheter:
Rätten till tillgång till uppgifter
Rätten att radera uppgifter

14. Kontakt
Alla förfrågningar gällande denna beskrivning ska inlämnas i skriftlig form eller personligen till
kontaktpersonen nämnd i punkt två (2).

15. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Alla ändringar i denna dataskyddsbeskrivning beskrivs nedan.

