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Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n
mukainen seloste käsittelytoimista

Rekisterin nimi
100 minuuttia taidetta -Taidepassin käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä
Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
0295 330 900, kirjaamo@taike.fi, www.taike.fi

Rekisterinpitäjän edustaja
Arttu Haapalainen
arttu.haapalainen@taike.fi, 0295 330843

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Jyrki Tuohela, sähköposti tietosuoja@oph.fi , puhelin 029 533 1000 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään 100 minuuttia taidetta -kampanjan toteuttamiseen
ja tilastointiin. Henkilön erikseen antaman suostumuksen perusteella tietoja käytetään
tutkimustarkoituksiin.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä
Rekisteriin tallennetaan kampanjaan rekisteröityneiden henkilöiden tietoja. Rekisteriin
tallennetaan vain käyttäjän itsensä syöttämiä tietoja.
Tallennettavia tietoja voivat olla
Henkilön tiedot
-

osallistuvan henkilön tai henkilöryhmän nimi
osallistujan paikkakunta
tehtävänimike tai muu titteli
organisaatio
sähköpostiosoite

Liittyvät tiedot
-

tiedot taidekokemuksista ja niihin käytetystä ajasta
osallistumisen aloitus- ja lopetusajankohta

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan
Mikäli henkilö antaa siihen luvan, tiedot luovutetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon
avoimeksi aineistoksi tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Tietoarkistoon ei tallenneta
henkilötietoja. Vastauksista poistetaan ennen Tietoarkistoon luovutusta nimet,
sähköpostiosoitteet ja mahdolliset muut tunnistetiedot.
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Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
Tiedot poistetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Käyttäjien tiedot (ei salasana) ovat näkyvissä kirjautumisen takana ylläpidossa ja vain niille
ylläpitäjäkäyttäjille, joille tietojen käsittely on tarpeen kampanjan toteuttamiseksi. Tiedot on
tallennettu tietokantaan. Palvelimella olevaan tietokantaan ei voi muodostaa yhteyksiä
palvelimen ulkopuolelta. Pääsy palvelimelle on rajattu Ambientian käyttöpalveluita
tuottavaan henkilökuntaan. Kirjautumisia palvelimelle ja toimenpiteitä palvelimella
seurataan keskitetyn lokijärjestelmän kautta.
Kampanjan liittymislomakkeen tiedot lähetetään SSL-suojattuina.
Taiken tietojärjestelmät ja Taiken tuottamat palvelut on suunniteltu ja toteutettu tietosuoja
sekä tietoturva huomioiden. Henkilöstön käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien
mukaisesti. Henkilöstö on koulutettu ja sitoutunut pitämään salassa työtehtävien
yhteydessä saamansa salassa pidettävän ja muun luottamuksellisen tiedon.

Tietolähteet silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä
Tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Artikla 15:n mukainen rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään.
Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on mahdollisuus poistaa tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän
edustajaan tai lähettämällä asiaa koskeva pyyntö Taiken kirjaamoon.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi
Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan
maksun (artikla 12 [5]).
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista
päätöksentekoa.

Artikla 16:n mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

