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EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen seloste 

Henkilötietolaki 523/1999 10§ ja 24§ 

Tietosuojaselosteen nimi 
Kuntoutus-lehden tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä 
Kuntoutussäätiö  

Postiosoite: PL 39, 00411 Helsinki 

Käyntiosoite: Pakarituvantie 5, Helsinki 

Rekisterinpitäjän edustaja (yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa) 
Annika Laisola-Nuotio 

annika.laisola-nuotio@kuntoutussaatio.fi 

Puh. 044 781 3120 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste 
Kerättyjä henkilötietoja käytetään Kuntoutus-lehden toimitus- ja julkaisutyön mahdollistamiseen. 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn henkilön Kuntoutus-lehdelle antamaan suostumukseen 

käsitellä henkilötietoja toimitusprosessin aikana. 

Henkilötietojen käsittelyn kuvaus 
Kuntoutus-lehden rekisteri sisältää sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimitusprosessiin liittyvien 
tarpeiden täyttämiseksi. Näitä ovat rekisteröidyn nimen lisäksi esimerkiksi sähköpostiosoite, affiliaatio ja 
titteli sekä postiosoite. 

Sekä hylätyistä että hyväksytyistä vertaisarvioiduista käsikirjoituksista tallennetaan seuraavat tiedot: 
vastaanottopäivämäärä ja päätöksen lähetyspäivämäärä, tekijöiden julkaisuehdotus, tekijöiden nimet ja 
käsikirjoituksen otsikko, arvioijien nimet ja lausunnot sekä toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista 
koskevat päätökset. Tiedot pyritään säilyttämään pysyvästi. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia ja niitä 
käsittelevät vain toimituksen jäsenet.  

Tietolähteet 
Rekisterin tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään eli käsikirjoituksia tarjoavilta henkilöiltä 

ja niitä arvioivilta henkilöiltä. Lisäksi rekisteriin saatetaan lisätä tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, 

kuten sidosryhmien verkkosivuilta. 

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille  
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen 
toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla. 

Vertaisarviointiprosessia koskevia henkilötietoja luovutetaan tarvittaessa Tieteellisten seurain 
valtuuskunnalle tai Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle vertaisarviointiin liittyvissä selvitystilanteissa. 
Vertaisarviointikäytäntö on anonyymi. 

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
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Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistautumisen. 

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan 

nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Vakiintuneen 
tieteellisen käytännön mukaisesti rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoonsa vertaisarvioijien 
nimiä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita 
hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. 
Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli tiedoissa on 
virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista siltä osin kuin 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai lainsäädännölliset velvoitteet eivät tätä estä. Poistoa koskeva pyyntö 
tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla perusteltu tarve henkilötietojen säilyttämiseen, mikäli 
niitä tarvitaan vielä siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty. Hyvän tieteellisen käytännön 
varmistamiseksi vertaisarviointiprosessia koskevia tietoja ei lähtökohtaisesti voida poistaa. Rekisteröidyllä 
on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle 

(tietosuojavaltuutetun toimistolle). 

Muutokset tietosuojaselosteeseen 
Tietosuojaselostetta koskevat muutokset tehdään päivittämällä tätä dokumenttia. Rekisteröityjä 

informoidaan merkittävistä muutoksista myös erikseen. 
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