Tyhjennä lomake

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

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Kansainvälisen Uuno Klami -sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry
Osoite

c/o Kymi Sinfonietta, Keskuskatu 33, 48100 Kotka
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

klamicompetition@kymisinfonietta.fi
Nimi

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

klamicompetition@kymisinfonietta.fi
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Rekisterin
nimi

Kansainväliseen Uuno Klami -sävellyskilpailuun ja Lasten ja nuorten Uuno Klami
-sävellyskilpailuun osallistuneiden säveltäjien rekisteri
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Sävellyskilpailuun osallistuvilta henkilöiltä kerätään henkilötietojen lisäksi
Henkilötietojen käsittelyn sävellyskilpailuteokseen liittyviä tietoja. Tietojen keräämisen ensisijaisena tarkoituksena
tarkoitus
on sävellyskilpailuun osallistuminen ja osallistuvien teosten tilastoiminen ja hallinta.

Kaikkien sävellyskilpailuun osallistuvien henkilöiden tiedot rekisteröidään, jotta heihin
voidaan olla yhteyksissä myöhemmin, mikäli heidän teoksensa esitetään kilpailun
finaalikonserteissa tai myöhemmin muissa konserteissa. Tietojen keräämisen toissijaisena
perusteena on säveltäjiltä pyydettävien tietojen tilastoiminen (ilman henkilötietoja), jotta
sävellyskilpailun historiaa ja kehityskaarta voidaan seurata tiettyjen muuttujien osalta
(esim. sävellyskilpailuun osallistuneet maat), ja jotta kilpailua voidaan kehittää edelleen.
5
Rekisterin
tietosisältö

Tietoja kerätään säveltäjiä hyödyttävällä ja heidän uraansa edistävällä tavalla, ja
henkilötietoja käytetään ainoastaan sävellyskilpailuyhdistyksen ja säveltäjän väliseen
yhteydenpitoon esim. kilpailuteosten esittämisen yhteydessä.
Kerättävät tiedot (ilmoittautumiskaavakkeen sisältämät tiedot):
- Nimi
- Ikä
- Sukupuoli
- Kansallisuus
- Postiosoite
- Puhelinnumero suuntanumeroineen
- Sähköpostiosoite
- Teosta koskevat tiedot: teoksen nimi, osien nimet, kokoonpano, osien kestot, lisätietoja
teoksesta
- Allekirjoitus (sitoutuminen kilpailun sääntöihin)
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Säveltäjiä koskevia tietoja kerätään ainoastaan säveltäjiltä itseltään (säveltäjän itsensä
ilmoittautumiskaavakkeessa antamat ja allekirjoituksella vahvistamat tiedot).
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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

Säveltäjien tiedot tallennetaan manuaalisesti säilytettäviin aineistoihin sekä sähköisiin
tietokantoihin. Manuaalisesti säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta
pääsy estetty.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot sijaitsevat sävellyskilpailuyhdistyksen ylläpitämissä järjestelmissä.
Sähköisesti käsiteltävät tietokannat (Excel- ja/tai Word-ohjelmistot) on suojattu asian
vaatimalla tarkkuudella ja tietokantoja käsittelee vain yksi henkilö, jonka tehtävien
hoitaminen edellyttää tietoihin pääsyä ja joka vastaa yhteydenpidosta säveltäjien kanssa.
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Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle alla ilmoitettuun osoitteeseen. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona henkilöllisyys varmentamalla. 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.
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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

