Rekisteriseloste – AvaraTaide ry:n tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi:

AvaraTaide ry:n jäsenrekisteri ja Galleria Rongan kutsuvierasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä:

AvaraTaide ry
Rongankatu 1 C 9
33100 Tampere
045 268 1022
valvoja.galleriaronga(at)gmail.com
Y-tunnus: 2261157-4

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö:

AvaraTaide ry:n puheenjohtaja Tiina Kaisa Leppänen.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterien tarkoitus on toimia AvaraTaide ry:n jäsenrekisterinä sekä kutsuvierasrekisterinä Galleria Rongan näyttelyavajaiskutsuille sekä gallerian muille yleisötapahtumille.

5. Rekisterin tietosisältö

AvaraTaide ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Nimi
-Osoite
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite

Galleria Rongan kutsuvierasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Nimi
-Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

AvaraTaide ry:n jäsenrekisterin tiedot kertyvät:
– AvaraTaide ry:n jäseneltä hänen omalla ilmoituksellaan

Galleria Rongan kutsuvierasrekisterin tiedot kertyvät:
– rekisteröidyltä itseltään hänen pyynnöstään
– kaupunkien, kuntien ja muiden yhteisöjen viranhaltijoiden kohdalla nettisivuilta työyhteystietoina (museot ja muut kulttuurilaitokset ja taidetoimijat, kuvataideopettajat, taiteilijaseurat ja -yhdistykset)
– yhteistyöhankkeiden yhteydessä yhteistyökumppaneilta
– lehdistön edustajilta nettisivuilta ja rekisteröidyn omasta pyynnöstä

Tietoja säilytetään kutsuvierasrekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois kutsuvieraslistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

Tietoja säilytetään AvaraTaide ry:n jäsenrekisterissä henkilön jäsenyyden ajan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

9. Rekisterin suojaus

Jäsen- ja kutsuvierasreksiterit ovat digitaalisessa muodossa Galleria Rongan tietokoneella. Rekistereihin on käyttöoikeus AvaraTaide ry:n hallituksen jäsenillä sekä Galleria Rongan galleriavalvojilla.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

– Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
– Rekisteröidyllä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
– Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
– Rekisteröity voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.
– Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12. Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme tarvittaessa muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme nettisivuillamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.
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