
TIETOSUOJASELOSTE  Laatimispäivämäärä: 4.8.2020 

Vaasan kaupunki     

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

Tietosuojalaki (1050/2018) 

 

1. Rekisterin nimi Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden 
yleisötapahtumien osallistujarekisteri 
 

2. Rekisterinpitäjä 
 
 

Nimi: Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta 
Osoite: PL 3, 65101 Vaasa 
Muut yhteystiedot: 06 325 1111 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö  Nimi: Anna Pakka 
Puhelin: 040 1824289 
Sähköposti: anna.pakka@vaasa.fi  
 

4. Tietosuojavastaavan yhteystieto Puhelinvaihde 06 325 1111 
Sähköposti: tietosuojavastaava@vaasa.fi  
 

5. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja oikeusperuste 

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden yleisötapahtumien 
osallistujarekisteri sisältää tarpeelliset tiedot 
yleisötapahtumiin osallistuneista henkilöistä. 
 
Tietoja tapahtumiin osallistuneista henkilöistä kerätään 
mahdollisen koronaan liittyvän tartuntajäljityksen 
helpottamiseksi.  
 
 

6. Rekisterin tietosisältö Tapahtumiin osallistuneista tallennetaan seuraavat 
tiedot: 

 
- Osallistujan nimi tai seurueesta/perheestä yhden 
osallistujan nimi 
- Osallistujan puhelinnumero 
- Tieto siitä, mihin tapahtumaan henkilö on osallistunut 
 

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tuodaan tietoja rekisteröitävän  
omalla ilmoituksella. 
 

8. Tiedon säilytysaika Tietoja säilytetään rekisterissä 14vrk tapahtuman 
päättymisen jälkeen.  

 
Kunkin tapahtuman rekisteriä säilyttää turvallisessa 
säilytyspaikassa tapahtuman vastuuhenkilö. 
 
Rekisteri hävitetään asianmukaisesti 14 vrk tapahtuman 
päättymisen jälkeen. 
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9. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  
 
  
 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle. 
 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lla käsiteltävät tiedot 
1. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja 
laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen 
tai luovuttaminen). 
 
2. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä   
rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se 
on heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi tarpeen. 
Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  
 
3. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. 

 
 

12. Mahdollisen automaattisen 
päätöksenteon olemassaolo 

Rekisteri ei tee tallentuvaan tietoon perustuvaa 
profilointia eikä tee automaattisia päätöksiä. 
 

13. Rekisteröidyn oikeudet A. Oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla, pyyntö 
osoitetaan yhteyshenkilölle) 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilörekisteritiedot. Rekisteröidyllä / alaikäisen 
huoltajalla on oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä 
koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot.  
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin 
yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla 
luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. 
Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja 
tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. 
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle.  
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan 
poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, 
rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenevät syyt, 
joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
 

      Rekisteriin tallennettuja tietoja ei käytetä/luovuteta 
      suoramainontaan tai etämyyntiin, eikä muuta  
      suoramarkkinointia tai markkina- ja 
      mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai  
      sukututkimusta varten. 

 
 

 
 
  


