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Rekisteriseloste
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29.12.2014

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterin nimi
Rekisterinpitäjä
Rekisterin vastuuhenkilö
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisterin tietosisältö
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tarkastusoikeus
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Kielto-oikeus
Rekisteröidyn informointi
Rekisterihallinto

1
Rekisterin
nimi

Kontaktitietorekisteri

2
Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupungin taidemuseo

3
Rekisterin
vastuuhenkilö

Ukko Kaarto / Helsingin taidemuseo

4
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike

Yhteistyö- ja tapahtumakoordinaattori
Osoite

Helsingin taidemuseo
PL 5400
00099
Helsingin kaupunki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0931087082, ukko.kaarto@hel.fi
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Rekisterissä ylläpidetään taidemuseon sidosryhmien ja asiakkaiden kontaktitietoja.
5
Henkilötietojen Tietoja käytetään asiakassuhteen, palvelussuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi.
käsittelyn tarkoitus ja peruste

6
Rekisterin tietosisältö

7
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastunnus
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti
Yritys
Tehtävänimike
Puhelin
Matkapuhelin
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Maa
Kontaktin kanssa tehdyt toimenpiteet (tiedot asiakkaan tilaamista palveluista,
niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta)
Eri yhteisöt
Taidemuseo internet-sivustolla oleva uutiskirjeen tilauslomake
Museopisteissä olevat uutiskirjeen tilauslomakkeet
Kävijäkyselyt
Arvonnat

8
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei luovuteta eteenpäin

9
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta eteenpäin

10
Rekisterin
suojauksen

A.

Manuaalinen aineisto

Paperilla oleva aineisto tuhotaan silppuamalla käsittelyn jälkeen
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periaatteet

11
Tarkastusoikeus

B.

Rekisteriseloste
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ATK:lla käsiteltävät tiedot

- Rekisteriin on pääsy vain viestinnän kanssa työskentelevillä Helsingin taidemuseon
työntekijöillä
- Rekisteriin on pääsy vain käyttäen henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja
- Salasanat on tallennettu järjestelmään salatusti
- Järjestelmä on suojattu sisäänkirjautumishyökkäysiä vastaan
- Liikenne palvelimelle tapahtuu salatusti
- Varakopiot tallennetaan salatusti
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin
yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö.
Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja,
joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröity voi esittää tietojen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin
yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tietojen
korjaus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden
osalta tiedon korjaamisoikeutta ei voisi toteuttaa.

13
Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten.

14
Rekisteröidyn
informointi

Rekisteriseloste on nähtävissä Helsingin taidemuseon www-sivuilla
www.helsingintaidemuseo.fi
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15
Rekisterihallinto

Rekisteriseloste

4 (4)

Helsingin taidemuseo käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa
rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien
myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta,
tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin järjestelmäteknisestä
ylläpidosta, rekisterin suojaamisesta, arkistoinnista ja hävittämisestä sekä rekisterin
vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

