Tietosuojaseloste – EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
1. Rekisterin nimi
Nykytaiteen museo Kiasman opettajien sähköpostilista kausittaisia uutiskirjeitä ja
ohjelmistotiedottamista varten.
2. Rekisterinpitäjä
Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)
Y-tunnus 0800570-3
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuottaja
Maria Saarikoski
p. 040 537 4740
maria.saarikoski@kiasma.fi
ja
Kansallisgalleria, Y-tunnus 0800570-3
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste
Rekisterin käyttötarkoitus on Nykytaiteen museo Kiasman päiväkodeille ja kouluille suunnatusta
ohjelmistosta tiedottaminen, mukaan lukien opettajille sopivat koulutukset ja muut tilaisuudet.
Tietoja voidaan käyttää Kansallisgallerian palveluiden kehittämiseen liittyviin kyselyihin ja
markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kansallisgallerian omissa rekistereissä mainonnan
kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
Tietojen käsittelyperuste on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen
tietosuoja-asetus) 6. artikla, kohta 1, alakohta F (oikeutettu etu).
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite
Organisaatio, jossa henkilö työskentelee (oppilaitos/päivähoitoyksikkö)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään pääsääntöisesti Kiasman verkkosivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.
Asiakas voi ilmoittautua listalle myös esimerkiksi sähköpostitse tai Kiasman opeinfotilaisuuksissa.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Kansallisgallerian ulkopuolelle.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet
tietoon)
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä.
Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen,
tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen
varmuuskopiointiin.
10. Tarkistusoikeus (oikeus nähdä omat tiedot sekä lokitietiedot)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa.
Tarkistuspyyntö tehdään Kansallisgallerian kirjaamoon.
Pyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti Kansallisgallerian tiloissa. Mukana täytyy olla voimassa
oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti). Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan
sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilön kanssa.
11. Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon
oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta
viivytystä yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.
Pyyntö tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta lähetetään sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
tai postitse osoitteeseen
Kansallisgalleria
Kaivokatu 2

00100 Helsinki
12. Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen ylläpidon kannalta perusteltua.
13. Tietosuojaselosteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)
Tietosuojaseloste on Kiasman verkkosivuilla ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.
14. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)
15. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä, rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi.

