Tyhjennä lomake

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

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

06.02.2016

Nimi

Juho Hänninen
Osoite

Mechelininkatu 51 A12 // 00250 // Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

juho.hanninen@gmail.com // 040-7555064
1b
Juho Hänninen (muistietokeruun koordinaattori)
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tut- Musiikkiarkisto JAPA (keruumateriaalin arkistointi ja hallinta)
kimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

1c
Juho Hänninen, keruun koordinaattori
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
tai siitä vastaava ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Juho
Hänninen, keruun koordinaattori; Juha Henriksson, arkistonjohtaja, Musiikkiarkisto
Tutkimuksen
suorittajat
JAPA; Maaret Storgårds, amanuenssi, Musiikkiarkisto JAPA; Jouni Eerola,

digitointivastaava, Musiikkiarkisto JAPA
Nimi

2
Juho Hänninen
YhteyshenkiOsoite
T
lö rekisteriä
koskevissa Mechelininkatu 51 A12, 00250, Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinnumero virka-aikana, sähköpostiosoite)

juho.hanninen@gmail.com // 040-7555064
3
Tutkimusrekisteri

Rekisterin nimi

"Mihin jäi punk?"-muistitiedonkeruu hanke
✔ kertatutkimus

Tutkimuksen kesto

seurantatutkimus

28.2.-1.9.2016

4
Henkilötietoja käytetään vastaajien lähettämiin aineistoihin liittyvien
Henkilötietotekijänoikeuskysymysten
selvittämiseen sekä aineiston tutkijoiden yhteydenottoihin
jen käsittelyn
tarkoitus
mahdollisista jatkohaastatteluista (täydentävät kysymykset, suulliset haastattelut).

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN
REKISTERISELOSTE
5
Rekisterin
tietosisältö

2

Henkilötiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Muut taustatiedot: Sukupuoli, synnyinvuosi, koulutus (ylin suoritettu tutkinto tai nykyinen
koulutustaso), vanhempien ammatit, asuinpaikkakunta aikana, jota muistelu koskee,
suhde punk-kulttuuriin.

6
Henkilötiedot kerätään muistitietokeruun yhteydessä. Tietojen ilmoittaminen on
Säännönmukaiset tieto- vapaaehtoista. Ilmoitettujen henkilötietojen käytöstä ja taltioinnista on kerrottu keruun
lähteet
kuvauksessa. Muut taustatiedot kerätään jokaiselta vastaajalta.

7
Henkilötietoja ei luovuteta. Tietoja ovat oikeutettuja käyttämään Juho Hänninen sekä
Tietojen säännönmukaiset Musiikkiarkisto JAPAn arkistonjohtaja, amanuenssi ja digitointivastaava. Muut taustatiedot
luovutukset ovat tutkijoiden käytössä ilman tunnistetietoja JAPAan taltioitavan aineiston yhteydessä.
8
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU :n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä
Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

✔ käyttäjätunnus

muu, mikä:

salasana

käytön rekisteröinti

Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

✔ Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

tunnistetietojen perusteella vastaajille voidaan tehdään täydentäviä kysymyksiä.
10
Tutkimusrekisteri hävitetään
Tutkimusaineiston hä- ✔ Tutkimusrekisteri arkistoidaan
vittäminen
tai arkistoin- Mihin: Musiikkiarkisto JAPA
ti

✔ ilman tunnistetietoja

tunnistetiedoin

Tulosta

