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Tiedonkeruuseen liittyvä tietosuojaseloste  

1 Rekisterin nimi  

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 

2 Rekisterinpitäjä  

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) 
PL 207  
40101 Jyväskylä 

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana  

Johtava tutkija Kati Lehtonen 
kati.lehtonen@jamk.fi 
puh. +358 40 093 2737 

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus  

Tiedonkeruussa ei välittömästi käsitellä henkilötietoja, mutta välillistä henkilötietoa, josta tunnistaminen 
on mahdollista, saattaa syntyä. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen. 

5 Rekisterin tietosisältö  

Kerätystä aineistosta ei muodostu rekisteriä. Tallennettavia tietoja ovat: kyselyyn vastanneen 
ammattinimike ja työskentelykunta. Tallennettavien tietojen perusteella henkilön jäljittäminen voi olla 
mahdollista. 

6 Käsittelyperuste  

Tiedonkeruun tarkoituksena on selvittää pyöräilyn edistämisen ja olosuhteiden nykytila Suomen 
kunnissa ja julkaista tuloksista koostettava selvitysraportti. Aineistoa voidaan hyödyntää myöhemmin 
myös muissa rekisterinpitäjän hankkeissa ja julkaisuissa. 

7 Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedonkeruu toteutetaan verkkovälitteisellä kyselyllä (Webropol) 15.2.2023 - 31.5.2023 välisenä aikana. 
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8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.   

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet  

Tiedonkeruussa sekä aineiston käsittelyssä ja tallentamisessa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta. 
Tietojärjestelmien avulla kerättävät tiedot siirretään tiedonkeruun päätyttyä rekisterinpitäjän 
järjestelmiin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia 
ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit  

Tiedonkeruu ei koske henkilötietoja. 

Kyselyaineiston säilyttämiselle ei ole määritetty kriteerejä. 

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko  

Rekisteriin ei sisälly profilointia tai automaattista päätöksentekoa.  

12 Rekisteröidyn oikeudet  

Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin 
tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet -sivulla. 
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