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Araştırmaya Katılanlar için Bilgiler 
 
Çocuğunuz Helsinki Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya katılımaktadır: Arkadaşlık 
müdahalelerinin ve anaokulu alanı çözümlerinin çocukların sosyo-duygusal gelişimi üzerindeki rolü. 
Bu broşürde, araştırmada kişisel bilgilerinizin nasıl işleneceğini açıklanmaktadır.  
 
Araştırmaya katılım isteğe bağlıdır. Eğer araştırmaya katılmazsanız veya çalışmaya katılımınızı 
askıya alırsanız hiçbir şekilde olumsuz bir yaptırımla karşılaşmayacaksınız. 
 
1. Araştırma Kayıt Görevlisi 
 

Helsinki üniversitesi 
Adres: Posta Kutusu 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsinki Üniversitesi 
 
Araştırma ile ilgili konularda İrtibat Kişisi:  
Adı: Silja Martikainen 
Adres: Siltavuorenpenger 3 A 00170 Helsinki 
Telefon Numarası: 044 3531984 
Elektronik posta: silja.martikainen@helsinki.fi  
 
 

2. Araştırma projesinin tanımı ve kişisel verilerin işlenme amacı 
 
Araştırma, animasyonların, masalların ve hikayelerin ve bunların tartışmalarının anaokulundaki 
çocukların gelişimini nasıl desteklediğini ve ayrıca anaokulu tesislerinin çocukların ve yetişkinlerin 
refahındaki önemini incelemektedir. 
 
Kişisel bilgiler, araştırmanın yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Katılımcı kimlik bilgileri (adı, e-
posta adresi ve telefon numarası), araştırmaya katılma onayını almak maksadıyla toplanmaktadır.  
 
3. Ortak araştırmanın tarafları ve sorumluluklar bölümü 
 
Araştırma, Helsinki Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve aşağıdaki ortaklarla işbirliği ile 
gerçekleştirilmektedir: Reunamo Education Research Oy, Aittokoski Experience Oy ve JKMM 
Mimarlık Ofisi 
 
Helsinki Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden araştırmacılar ve Reunamo Education'dan 
araştırmacılar, katılımcıların kimlik bilgilerini (isim, e-posta adresi ve telefon numarası) içermeyen 
araştırma materyallerini kullanabilir. Materyallerde katılımcılar araştırma numarasına göre 
belirtilir.   
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Katılımcının adını araştırma numarası ile ilişkilendirmek için kullanılacak kod anahtarı, verilerin 
toplanması esnasında anaokulunun kilitli binasında saklanır ve veri toplama işlemi sonunda imha 
edilir. Bundan sonra çocuk veya ailesi, toplanan araştırma materyali ile birleştirilemezler.  
 
4. Çalışmadan sorumlu araştırmacı veya çalışmadan sorumlu ekip 

 
Adı: Mari Tervaniemi, Araştırma Direktörü, PsT  
Adres: Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi 
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsinki Üniversitesi 
Telefon Numarası: 050 4150213 
Elektronik Posta: mari.tervaniemi@helsinki.fi  
 

5. Veri Koruma Görevlisinin iletişim bilgileri 
 
Helsinki Üniversitesi Veri Koruma Görevlisi ile tietosuoja@helsinki.fi adresinden temasa geçilebilir. 

 
6. Araştırmayı gerçekleştirenler 
 
Araştırma, Eğitim Fakültesi'nden araştırmacılar ve Reunamo Eğitim'den araştırmacılar tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  
 
7. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı 
 
Kişisel veriler, bilimsel araştırma yapmak amacıyla işlenmektedir.  
 
8.  Araştırma materyali hangi bilgileri içerir 

 
Onay (Rıza) formu ile, katılımcı çocuğun adı ve doğum tarihi, velinin adı, e-posta adresi ve telefon 
numarası, gündüz bakım personelinin katılımcısının adı, e-posta adresi ve telefon numarası gibi 
tanımlayıcı bilgileri toplanmaktadır. 

 
Ayrıca anaokulunun koşulları, personelin refahı, anaokulu anlamının uygulanması, çocuğun dilsel 
ve sosyal gelişimi ve aktiviteleri ve anaokulundaki duyguların ifadesi hakkında kimlik belirleyici 
olmayan bilgiler toplanır, ebeveynlere çocuğun geçmiş bilgileri (yaş, cinsiyet, dil becerileri, 
anaokuluna başlama yaşı ve evde okuma) sorulur. Ebeveynin ayrı izniyle, çocuk gündüz bakımı 
seansı sırasında videoya alınabilir.
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9.  Hassas kişisel bilgiler 
 
Araştırma, katılımcıların sağlığı hakkındaki hassas kişisel bilgileri de ele almaktadır. Veriler anketler 
aracılığıyla toplanır. Veri işleme, Bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.  
 
10. Kişisel bilgilerin hangi kaynaklardan toplandığı 
 
Kimlik bilgileri (isim, telefon numarası, e-posta) basılı bir onay (rıza) formunda toplanır. Diğer 
bilgiler, kağıt ve elektronik formlar aracılığıyla, anaokulu grubunu videoya kaydederek ve 
anaokullarındaki çocukların etkinliklerini gözlemleyerek toplanır. 
 
11.  Bilgilerin alıcıları 
 
Katılımcıların kimlikleri Helsinki Üniversitesi araştırma grubu dışında kimseyle paylaşılmayacaktır. 
Kişisel veriler, katılımcılara verilen bir araştırma numarasıyla eşleştirilerek, Helsinki 
Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Reunamo Eğitim'deki araştırmacılar tarafından işlenir. 
Reunamo Education tarafından toplanan araştırma materyali, belediyelerin kendi erken çocukluk 
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesinde de kullanılabilir 
(https://www.reunamoedu.fi/tietosuojaseloste). 
 
Araştırma sırasında çekilen video görüntülerine çocuklarla ilgili videolara ne bir kimlik bilgisi ne de 
araştırma numarası eklenmeyecektir. Video materyali, Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacılar ve 
Aittokoski Experience Oy'dan araştırmacılar tarafından analiz edilebilir. Video materyali üçüncü 
şahıslara aktarılmayacak ve araştırma projesinin sonunda imha edilecektir. 
 
Aittokoski Experience firması ve JKMM ile, araştırmadaki katılımcıların kişisel verileri veya bireysel 
katılımcıları ilgilendiren diğer araştırma materyalleri paylaşılmayacaktır. Çalışmanın sonuçlarına 
yalnızca grup düzeyinde erişebilirler (örneğin, “anaokullarının ışıklandırılması çocukların refahıyla 
ilişkiliydi”). 
 
Bireysel bir katılımcıyı veya ailesini tanımlayabilecek tüm bilgilerin çıkarıldığı diğer araştırma 
materyalleri, diğer araştırma topluluklarıyla da paylaşılabilir. Materyal, şifrelenmiş bir e-posta 
bağlantısı üzerinden iletilir ve bir kişiyi test sonuçları veya sorgularla ilişkilendirmek maksadı ile 
hiçbir bilgi kullanılmaz. 
 
12.  Verilerin Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılması veya ifşa 

edilmesi 
 
Kişisel bilgileriniz Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılmayacak veya ifşa 
edilmeyecektir.  
 
13.  Otomatik karar verme 
 
Otomatik kararlar verilmez. 
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14.  Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkeler 
 
Kişisel bilgiler gizlidir. Veriler bir kullanıcı adı ve şifre ile korunmaktadır. 

 
Kimlik bilgileri (isim, e-posta adresi, telefon numarası) içeren bir yazılı onay formu, 
Siltavuorenpenger 3A adresinde (Eğitim Fakültesi) proje araştırmacılarının odasında, diğer 
araştırma materyallerinden ayrı olarak kilitli bir dolapta saklanacaktır. 

 
Araştırma materyali doğrudan tanımlama olmaksızın işlenir. 
 
15.  Kişisel verilerin soruşturma bitiminden sonra işlenmesi 
 
Araştırma materyali, çocuğu veya ailesini toplanan verilerle bağlantısını sağlamakta 
kullanılabilecek herhangi bir bilgi olmaksızın, bu çalışmanın sonuçlarının güvenilirliğini 
değerlendirmek amacıyla saklanır. Materyal, Helsinki Üniversitesi'nin güvenli bir sunucusunda 
saklanıyor. 
 
Kimlik bilgilerini içeren yazılı onay formu, çalışmanın bitiminden 10 yıl sonra imha edilecektir. 
 
16.  Hangi haklara sahipsiniz ve bu haklardan sapma 

 
Soruşturma için verdiğiniz izni geri çekme ve hakkınızda toplanan kişisel verilerin silinmesini talep 
etme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, sizin veya çocuğunuzun toplanan verilerle 
ilişkilendirilmesine izin veren veriler yok edildiğinden, hakkınızda toplanan araştırma verileri artık 
tanımlanamaz ve dolayısıyla silinemez. 
 
Kişisel verilerinizin projede işlenip işlenmediğini ve projede hangi kişisel verilerin işlendiğini bilme 
hakkına sahipsiniz. Ayrıca işlenmekte olan kişisel bilgilerin bir kopyasını da talep edebilirsiniz. 
 
İşlenilen kişisel verilerde yanlışlıklar veya hatalar varsa, bunların düzeltilmesini veya eklenmesini 
talep etme hakkına sahipsiniz. 
 
İtiraz Hakkı 
Kişisel verilerinizin işlenmesinin geçerli veri koruma mevzuatını ihlal ettiğine inanıyorsanız, Veri 
Koruma Komiseri Ofisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. 
 
Veri sahibi, farklı durumlardaki hakları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi, Veri Koruma Görevlisinin web 
sitesinde bulabilir: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
İletişim Bilgileri: 
Veri Koruma Komiseri Ofisi 
Ziyaret Adresi: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Posta Adresi: Posta Kutusu 800, 00521 Helsinki 
Santral: 029 56 66700 
Faks: 029 56 66735 
Elektronik Posta: tietosuoja@om.fi 


