Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry
Osoite

c/o Kymi Sinfonietta, Keskuskatu 33
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

klamicompetition@kymisinfonietta.fi
Nimi

2
Toiminnanjohtaja
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa c/o Kymi Sinfonietta, Keskuskatu 33, 48100 Kotka
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

klamicompetition@kymisinfonietta.fi
3
Rekisterin
nimi

Yhteystietorekisteri (mediayhteystiedot ja muut sidosryhmät)

4
Sävellyskilpailun media-, asiakas ja sidosryhmäsuhteiden hoito. Kansainvälisten ja lapsille
Henkilötietojen käsittelyn ja nuorille suunnattujen Uuno Klami -sävellyskilpailujen markkinointi ja tiedotus
tarkoitus
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kohderyhminä median edustajat ja muut sidosryhmät,

joiden kautta tieto kilpailusta välittyy eteenpäin potentiaalisille osanottajille (esim.
musiikkiorganisaatioiden edustajat). Rekisteritietoja käytetään myös sävellyskilpailujen
finaalikonserttien markkinointiin ja tiedottamiseen.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyt kohteet:
- Sidosryhmäorganisaatiot
- Valtakunnallisen median edustajat
- Kansainvälisen median edustajat
- Henkilöt, joiden kautta tieto välittyy potentiaalisille osanottajille (esim.
musiikkioppilaistosten edustajat ja sävellyksenopettajat ja erilaisten
musiikkiorganisaatioiden edustajat)
- Potentiaaliset henkilö- ja yhteisöasiakkaat
Kerättävät tiedot:
- Nimi
- Organisaatio
- Sähköpostiosoite ja/tai postiosoite

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Yhteystietorekisterin tiedot päivitetään säännönmukaisesti, jotta tieto sävellyskilpailuista
saavuttaa oikeat henkilöt. Yhteystietoja kerätään suorien kontaktien välityksellä tai
esimerkiksi median, toimitusten ja eri musiikkiorganisaatioiden internetsivujen kautta.
Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakas- ja sidosryhmäkontaktien perusteella. Tietoja
kerätään järjestelmään myös sävellyskilpailun piirissä tapahtuvan toiminnan kautta (esim.
tapahtumat, yhteistyökumppanit ja viestinnästä kiinnostuneet henkilöt).

TIETOSUOJAELOSTE

2

6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Rekistereiden tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä osa säilytetään manuaalisesti. Manuaalisesti säilytettävät aineistot sijaitsevat
tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot sijaitsevat sävellyskilpailuyhdistyksen ylläpitämissä järjestelmissä.
Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu asian vaatimalla tarkkuudella ja
tietokantoja käsittelee vain yksi henkilö, jonka tehtävien hoitaminen edellyttää tietoihin
pääsyä ja joka vastaa yhteydenpidosta median edustajien ja muiden tiedotettavien tahojen
kanssa. Rekisteröidyt tiedot on käsitelty ja tallennettu Excel- ja Word-ohjelmistoilla. Tietoa
rekisteröidyille tahoille on lähetetty Microsoft Outlookin kautta.
10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle alla ilmoitettuun osoitteeseen. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan
sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle klamicompetition@kymisinfonietta.fi.
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Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys
rekisterinpitäjään. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe
voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt
osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle klamicompetition@kymisinfonietta.fi.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

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.

Tulosta

