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Tietosuojailmoitus

1. Rekisterinpitäjä Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto
Puh. 0294 5211
Y-tunnus 2844561-8

2. Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa
asioissa

Nimi: Petri Linna
Puhelin: 045 183 9630
Sähköposti: petri.linna@tuni.fi

3. Tietosuojavastaava Lakimies Olli Repo
olli.repo@tuni.fi
050 447 8340

4. Rekisterin nimi Peltodata. Palvelun osoite on www.peltodata.fi
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5. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus
sekä käsittelyn oi-
keusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Rekisteröinnin yhteydessä rekisteröityvältä käyttäjältä kysytään nimen ja säh-
köpostin lisäksi tilatunnusta, jonka avulla pystytään automaattisesti tunnista-
maan tilan kaikki peltolohkot ja liittämään ne käyttäjän profiiliin. Tilatunnuksen
lohkotiedot perustuvat Ruokaviraston peltolohkorekisteriin, josta tarkempaa
tietoa osoitteessa: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/tiedon-
luovutukset/peltolohkoaineisto/. Tilatunnus liitetään palveluun rekisteröitynee-
seen käyttäjätunnukseen.

Tilatunnusta voidaan käyttää myös silloin kun kyseisen käyttäjän peltoihin
tehdään analyysikarttoja tai graafeja kyseisen käyttäjän nähtäväksi. Palvelun
datoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän antamaa sähköpostiosoi-
tetta käytetään vain ongelmatapauksissa sekä mikäli käyttäjille halutaan ker-
toa palvelun uusista ominaisuuksista, tai muuttuneista käyttäjäehdoista.
Näistä viestiminen rajataan kuitenkin enintään yhteen kertaan kuukaudessa.

Henkilötietojen käsittelyperuste:
☒ Suostumus
☒ Sopimus

Suostumus tapahtuu rekisteröinnin yhteydessä, jolloin käyttäjä on hyväksynyt
tämän rekisteriselosteen sisällön.

Suostumuksen peruuttaminen tapahtuu kirjallisesti lähettämällä sähköpostin
rekisterin yhteyshenkilölle. Suostumuksen peruuttaminen tulee huomioiduksi
niin pian kuin se on kohtuullisen työn puitteissa mahdollista. Profiilin poiston
yhteydessä poistetaan käyttäjän perustiedot, tilatunnustieto, sekä käyttäjän
itsensä lisäämät datat.

Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksena, on rekisterin pitäjällä oikeus säilyt-
tää hankkeiden raportointiin ja verkoston toiminnan tilastointiin tarpeelliset tie-
dot anonyymeina hankkeen dokumentointi- ja arkistointivelvoitteen ajan (kts.
kohta 11).

Joidenkin käyttäjien kanssa on tehty hankkeiden kautta erillisiä sopimuksia,
joissa on määritelty tarkemmalla tasolla esim. pelloilla tehtäviä toimenpiteitä
ja kerättyjen datojen keräämistä ja säilyttämistä palvelussa.

Myös käyttäjän itsensä lisäämiä datoja voidaan käyttää tutkimustarkoituk-
seen, vain silloin kun tavoitteena on kehittää peltojen analysointeja ja algorit-
meja. Käyttäjän itsensä lisäämiä datoja, eikä peltoraporttiin tehtyjä analyy-
sikuvia eivät näe muut käyttäjät.
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6. Rekisterin tietosi-
sältö

Henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite). Etu-ja sukunimi tietoa ei
hyödynnetä peltodata-palvelussa, eikä niiden oikeellisuutta tarkisteta. Sähkö-
postiosoite helpottaa yhteydenpitoa, jos palvelussa on esim. ongelmia, tai ha-
lutaan informoida käyttäjää palvelun uusista ominaisuuksista tai muuttuneista
käyttöehdoista.

Yritystietoja (tilatunnus, lohkonumerot, käyttäjän lataama data, pellon ana-
lyysit). Tilatunnus ja lohkotiedot saadaan Ruokaviraston lohkorekisteristä,
joka luokittelee tilatunnuksen henkilötiedoksi, mutta tässä yhteydessä se on
myös maatilayrityksen yksilöivä tunnus. Käyttäjän lataamaksi dataksi luetaan
kaikki datat, jotka käyttäjä on ladannut itse tai palvelun ylläpitäjät ovat ladan-
neet ne käyttäjän puolesta (esim. projekteissa pelloilta kerätyt datat). Pellon
analyyseiksi luetaan kaikki pellosta tehdyt analyysit, jotka perustuvat avoimiin
datoihin ja/tai käyttäjän lataamaan dataan. Nämä analyysit ovat lähtökohtai-
sesti vain rekisteröityneen käyttäjän näkyvissä.

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Mikä data, PeltoAI, BioEväät -hankkeet (ostettu ja kerätty data)
Käyttäjät (käyttäjien itsensä lisäämä data)
Avoimet datalähteet (esim. ESA, Maanmittauslaitos, Geologian tutkimuslai-
tos, Ilmatieteenlaitos)
Ruokavirasto
Muut toimijat ja heidän datansa.

8. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset
ja vastaanottajaryh-
mät

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:
☒ Ei
☐ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

9. Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjes-
tölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

10. Rekisterin suo-
jauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytettään hankkeelle osoitetuissa lukittavissa ja val-
votuissa tiloissa.
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B sähköisesti käsiteltävät tiedot

Varsinainen rekisteri on sähköisessä tietokantamuodossa peltodata-palve-
lussa, jonka rekisteriin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.

Palvelua koskee normaalit ylläpidolliset tehtävät, kuten käyttöjärjestelmään
liittyvät tietoturvapäivitykset. Oskari-alustaan perustuvan peltodata-palvelun ja
GeoServerin päivityksiä tehdään tarpeen mukaan.

Käyttäjä vastaa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisesta käytöstä.

11. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai säi-
lyttämisajan määrittä-
miskriteerit

Tampereen yliopiston tiedonhallintasuunnitelman mukaan hankkeiden yleis-
säilytysaika on 15 vuotta. // Tampereen yliopiston tiedonhallintasuunnitelma
(2006), kappale 4 Tutkimus.

12. Tieto automaatti-
sen päätöksenteon tai
profiloinnin olemassa-
olosta sekä tieto käsit-
telyn logiikasta ja mer-
kityksestä rekiste-
röidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi
mukaan lukien:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:
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13. Rekisteröidyn oi-
keudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötie-

tojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelli-

set, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täy-
dennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oi-
keus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

- Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilö-

tietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oi-
keus tulla unohdetuksi).

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötie-

tojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tie-
tonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

- Vastustamisoikeus
Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, eri-
tyiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä.

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä kos-

kevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen

asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomai-
selle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä
on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudate-
taan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

https://tietosuoja.fi/gdpr


