NUORI TAIDE 2019 –TAPAHTUMAN TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö
Y-tunnus 0451072-9
Osoite:
Lasten ja nuorten taidekeskus
Kankurinkatu 4–6
05800 Hyvinkää
Puhelin:
+ 358 (0)50 467 8308
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Päivi Venäläinen
Osoite:
Kankurinkatu 4–6
05800 Hyvinkää
Yhteydenotot:
+358 (0) 50 308 3625, paivi.venalainen@artcentre.fi
3. Rekisterin nimi
Nuori Taide 2019 -tapahtumaan ilmoittautuneet
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Nuori Taide 2019 -tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilöiden tietojen keräämiseen ja ylläpitoon
sekä yhteydenpitoon ilmoittautuneiden ja tapahtuman järjestäjän, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön välillä.
5. Rekisterin tietosisältö
Nuori Taide 2019 -tapahtumaan ilmoittautuneiden ja ilmoitettujen perustiedot:
- nimi
- syntymävuosi
- kotikaupunki

- sähköpostiosoite
- lisäksi tapahtumakohtaiset, tapahtuman järjestäjän määrittämät yksilöidyt tietokentät
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautuneen henkilön antamat tiedot. Ilmoittautuneeksi henkilöksi lasketaan kaikki lomakkeessa mainitut henkilöt.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ilmoittautumisjärjestelmä on mainostoimisto doop Oy:n hallinnoima ja he noudattavat toiminnassaan omaa
tietosuojaselostettaan. doop Oy:n tietosuojaseloste on luettavissa: https://doop.fi/tietosuoja/
Tietoja siirretään doop Oy:n hallinnoimasta ilmoittautumisjärjestelmästä rekisterinpitäjän palvelimelle. Rekisteritietoja
voidaan jakaa rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Rekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille.
8. Tietojen luovutus EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja sähköisesti käsiteltävää rekisteriä suojataan teknisesti mm.
palomuureilla ja salasanoilla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja turvallisesti ja ne ovat palautettavissa
tarpeen tullen.
Rekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on
oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin automaattisesti tai manuaalisesti tallennettuja tietoja. Lasten ja nuorten
taidekeskuksen säätiö noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot
ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen
lakiin perustuvasta pyynnöstä.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Reksiterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
- Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Hänen, joka haluaa tarkastaa itseään
koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

- Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevien tietojen korjauspyyntö on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen nuoritaide@artcentre.fi tai
kirjallisesti yllä mainittuun Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön postiosoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tiedon
korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittava nimi ja osoite sekä mielellään puhelinnumero
mahdollista yhteydenottoa varten.
Tietojen poistaminen
Käyttäjällä on oikeus vaatia tietojensa poistamista järjestelmästä. Tietojen poistopyyntö on tehtävä sähköpostitse
osoitteeseen nuoritaide@artcentre.fi tai kirjallisesti yllä mainittuun Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön
postiosoitteeseen. Tapahtuman järjestäjä poistaa tiedot vuoden kuluttua tapahtuman ajankohdasta. Poikkeuksena
mahdolliset rekisteriin kirjautuvat arkaluontoiset tiedot, jotka poistetaan heti tapahtuman jälkeen. Mahdolliset
maksutapahtumiin liittyvät tiedot poistuvat kirjanpitolain asettaman velvollisuuden mukaisesti vähintään kuuden vuoden
päästä.
Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Henkilötietojen käsittelyä
koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

