TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Kuopion taidemuseo
Osoite

Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 017-182 633
Nimi
2
Yhteyshenki- Hallintosihteeri
Osoite
lö rekisteriä Kuopion taidemuseo, Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
017-182 633

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kuopion taidemuseon tiedotus- ja kutsuvierasrekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

- nimi
- titteli
- osoitetiedot
- käyttötarkoitusta ohjaava profilointi kuten sidosryhmä, toimiala
- museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto kuten vuorotteluvapaalla, sijainen)

Kuopion taidemuseon omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten
asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen
sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

6
Tiedot kertyvät suoraan asiakkailta itseltään kirjallisesti sekä sidosryhmiltä
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietoja ei luovuteta Kuopion taidemuseon ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperilla olevia tietoja, kuten asiakkaiden antamia lupia yhteystietojen tallentamiseen, säilytetään
lukitussa arkistokaapissa, arkistokaappi sijaitsee lukittujen ovien takana. Tiedot ovat nimetyn
henkilön käytettävissä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköiseen rekisteriin tallennetut tietoja pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen nimetty
Kuopion taidemuseon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10
Tarkastusoikeus

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen. Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään
koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastusja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle. sähköposti:

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot
itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat henkilötietolain mukaiset oikeudet:
a) Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja, sekä rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja
käytetään sekä säännönmukaisesti luovutetaan.
b) Oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
c) Oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,

etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
d) Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt oikeudet 25.5.2018
lähtien:
e) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään
tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
sekä tietyt EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyt tiedot.
f) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä
tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.
g) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
h) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
i) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa.
j) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
määritellyissä tilanteissa.
k) Oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa
rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.
m) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

