
Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sisältyvien henkilötietojen käsittely Porvarillisen 
Työn Arkistossa 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 12–14 artiklassa tarkoitetut tiedot. 

  

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä:   
Porvarillisen Työn Arkisto 

Osoite: 
Kalkkipellontie 6 B 
02650 ESPOO 

Puhelin: 
0400 – 545 049 

 
Sähköposti:  
riku.keski-rauska(at)kokoomus.fi  

Rekisterinpitäjän edustaja: 
Riku Keski-Rauska, arkistonjohtaja 

  

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa 

Yhteyshenkilö: 
Tapani Tamminen, tutkija 
 
Puhelin: 
050 – 465 5887 
 
Sähköposti:   
tapani.tamminen(at)kokoomus.fi 

  

Käsittelemmekö sinun henkilötietojasi? 

Porvarillisen Työn Arkistossa käsitellään Kansallisen Kokoomuksen, Kansallisen Kokoomuksen 
eduskuntaryhmän, puoluetta lähellä olevien säätiöiden sekä puolueen läheisjärjestöjen nykyisten ja entisten 
jäsenten, toimi-, luottamus- ja yhteyshenkilöiden sekä muiden niiden toimintaan liittyvien henkilöiden 
henkilötietoja. Lisäksi käsittelemme henkilöarkistoihin ja niiden kuvailutietoihin sisältyviä 
arkistonmuodostajan ja muiden henkilöiden henkilötietoja. 

Tiedot on saatu arkistonluovuttajilta, jotka ovat keränneet tiedot oman toimintansa yhteydessä ja 
luovuttaneet arkistonsa Porvarillisen Työn Arkistoon. 

  

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettävät arkistoaineistot voivat sisältää esim. seuraavia tietoja: 

- jäsenluettelon ylläpitämiseen liittyvät tiedot 
- tietoja osallistumisesta kokouksiin, koulutustilaisuuksiin, tapahtumiin jne. 
- tietoja luottamustehtävästä, esim. luottamusmiehenä toimimisesta tai hallituksen jäsenyydestä 

  

Miksi käsittelemme tietojasi? 

Porvarillisen Työn Arkiston tarkoituksena on koota, säilyttää, luetteloida ja asettaa tutkijoiden ja muiden 
tarvitsijoiden käyttöön konservatiivisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja porvarillisissa järjestöissä 
syntyneitä asiakirja-aineistoja, jotka usein sisältävät myös henkilötietoja. Niitä käytetään erityisesti 



tieteellisen tai historiallisen tutkimuksen lähdeaineistona. Porvarillisen Työn Arkiston arkistoaineistot ovat 
osa yhteistä asiakirjallista kulttuuriperintöämme. Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettäviin 
kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperusteena on yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, josta säädetään yleisen tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 4 kohdassa.  

  

Kenelle luovutamme tietojasi? 

Säilytämme konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä 
tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja historian ja perinteen tallentamiseksi ja syntyneiden aineistojen 
saattamiseksi yleisön saataville sekä sitä koskevan tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen edistämiseksi. 
Siksi tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin sisältyviä henkilötietoja 
luovutetaan tutkijoille käytettäväksi tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten. 

Aineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja voidaan saattaa yleisesti käytettäväksi 
tietoverkon välityksellä tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Tietojen luovuttamista tutkimus- ja muuhun käyttöön voidaan rajoittaa arkistonluovuttajan asettamalla 
käyttörajoituksella. 

  

Kuinka kauan säilytämme tietojasi? 

Porvarillisen Työn Arkistoon luovutetut arkistoaineistot ja niihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään 
pysyvästi. 

  

Sinun oikeutesi 

Jos henkilötietojasi sisältyy Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettäviin tutkimus- ja 
kulttuuriperintöaineistoihin, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artikloissa tarkemmin säädetty 
oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojesi oikaisemista, poistamista tai 
käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä tai siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

Meillä on kuitenkin oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi, jos tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklan 
mukaisten oikeuksiesi käyttäminen todennäköisesti estäisi tietojen käsittelyn yleisen edun mukaisten 
tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä suuresti. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyvästä 
henkilötietojen käsittelystä tai haluat pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, tietojesi oikaisemista 
tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, voit ottaa yhteyttä Porvarillisen Työn Arkiston 
arkistonjohtajaan tai tietosuojayhteyshenkilöön. 

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit kääntyä asiassa 
tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu. 

 

Päivitetty 21.8.2019 
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