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MuPeda-seminaari

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 4.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Konservatorion Säätiö

Osoite: Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki

Puhelin: 09 5860 580

Sähköposti: konservatorio@konservatorio.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Jaska Järvilehto

tietosuojavastaava

Helsingin Konservatorio

Osoite: Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki

Puhelin: 09 5860 5821

Sähköposti: jaska.jarvilehto@konservatorio.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmoittautumis- ja osallistujarekisteri:

MuPeda-seminaari

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta rekisteröity voi ilmoittautua ja 

osallistua tapahtumaan.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu

tapahtuman järjestämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn henkilö-, yhteys- sekä taustatiedot.

6. Tietojen lähde

Rekisteröity ilmoittaa tiedot itse ilmoittautumislomakkeella verkossa.
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7. Tietojen säilytysaika

Tapahtuma päättyy: 22.9.2018

Tietoja säilytetään tapahtuman päättymiseen asti. Tapahtuman vastuuhenkilö

huolehtii siitä, että tiedot poistetaan turvallisesti tapahtuman jälkeen.

8. Tietojen siirto ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tapahtumaan ilmoittautuminen tallennetaan Helsingin Konservatorion käytössä olevalle

verkkopalvelimelle, jonka tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja.

Verkkopalvelimelta tiedot ilmoittautumisesta siirretään Helsingin Konservatorion

sisäisessä verkossa olevalle verkkoasemalle, jonka tietoturvasta vastaa

palveluntarjoaja. Pääsy verkkoasemalle vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Rekisteröidyn tietoja käsittelevät vain ne Helsingin Konservatorion työntekijät

sekä tapahtuman järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden työtehtävien 

suorittaminen edellyttää rekisteröidyn tietojen käsittelyä. Tapahtuman

vastuuhenkilö huolehtii siitä, että tietoja käsitellään asianmukaisesti.

Tapahtuman vastuuhenkilö on: Rea Warme-Korpinen

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa

ja vaatia rekisterinpitäjältä mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen

tiedon täydentämistä.

Alaikäisen rekisteröidyn tarkastusoikeutta voi käyttää hänen virallinen huoltajansa.

Viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä on huoltajan ohella rinnakkainen

tarkastusoikeus.

Tarkastusoikeutta käyttävä henkilö tulee tunnistaa yksiselitteisesti.

Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

Tarkastusoikeus voidaan evätä perustellusta syystä. Jos tarkastusoikeus evätään, siitä 

annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksessa mainitaan syyt, joiden vuoksi 

tarkastusoikeus on evätty. 

Rekisterissä havaitut mahdolliset virheelliset tiedot korjataan rekisterin ylläpidon

yhteydessä..
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11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella käsiteltäessä rekisteröidyllä on 

oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Niin ikään 

rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten 

henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

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. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole

noudattanut toiminnassa soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Henkilön, jolle on myönnetty 

lähestymiskielto tai turvakielto, tulee tarvittaessa ilmoittaa asiasta rekisterinpitäjälle.
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