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1 Rekisterinpitäjä

Invalidisäätiö sr
Tenholantie 10
00281 Helsinki
Puh. (09) 47 481

2 Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Pia Haarala
Tenholantie 10
00281 Helsinki
Puh. 040 661 5552
pia.haarala@invalidisaatio.fi
tietosuoja@invalidisaatio.fi

3 Rekisterin nimi

Gallerian kutsuvierasrekisteri

4 Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Gallerian näyttelykutsujen lähettämiseen. Kutsut lähetetään
postitse. Rekisteri perustuu asiakassuhteiden hoitamiseen ja asiakasyhteydenpitoon.

5 Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin on kirjattu seuraavat asiat:
• nimi
• titteli
• osoitetiedot
• mahdollisesti yritys (jos ei mene kotiosoitteeseen)
• sähköpostiosoite (osalla)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkailta itseltään tai Gallerian toiminnan sidosryhmiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta

8 Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EUn tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9 Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole - aineisto pelkästään sähköisessä muodossa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on tallennettu sähköisesti. Henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät
vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.
Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta.

10 Säilytysajat
11 Tarkastusoikeus

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen asiakkuussuhteen
hoitamiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötiedon poistamista rekisteristä.
Lisätietoja säilytysajoista tietosuojavastaavalta
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että ei käsitellä. Rekisteröidyn pyytäessä rekisterinpitäjän
on yleensä toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuksen voi
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tehdä kerran kalenterivuodessa maksutta.
Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti tarkastuspyyntö-lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja vieheelliset henkilötiedot. Rekisterissä olevat
virheelliset tiedot oikaistaan henkilön ilmoituksen perusteella.
Rekisteröidyn tulee esittää oikaisuvaatimus kirjallisesti oikaisuvaatimus-lomakkeella
rekisterin yhteyshenkilölle tai opintotoimistoon. Lomake löytyy osoitteesta
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Kutsuvieraat saavat tiedon, että he ovat kirjattuna ko. rekisteriin saadessaan kutsun
tapahtumaan. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).
Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle
Tietosuojavaltuutettu
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700
Lisätietoja http://www.tietosuoja.fi/fi/
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta
http://invalidisaatio.fi/invalidisaatio/tietosuoja/
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan.
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