Tietosuoja
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle.
Seloste on laadittu 24.5.2022.

1. Rekisterin nimi
Value for Museums -tutkimushankkeen kyselyyn osallistuvien henkilötiedot
2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
HAM Helsingin kaupungin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki, taidemuseo@hel.fi
Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16, 00170 Helsinki, kaupunginmuseo@hel.fi
Museo- ja tiedekeskus Luuppi, PL 53, 90015 Oulun kaupunki, jonna.tamminen@ouka.fi
Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere, vapriikki@tampere.fi
Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki, kirjaamo@kansallisgalleria.fi
Serlachius-museot (Gösta Serlachiuksen taidesäätiö), Joenniementie 47, 35800 Mänttä, info@serlachius.fi
Suomen kansallismuseo, PL 913, 00101 Helsinki, kansallismuseo@kansallismuseo.fi
Suomen museoliitto, Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki, museoliitto@museoliitto.fi
Tiedekeskus Heureka (Tiedekeskussäätiö), Tiedepuisto 1, 01301 Vantaa, info@heureka.fi
Institute for Learning Innovation, 9450 SW Gemini Drive, #79315, Beaverton, OR 97008-7105,
nicole.claudio@freechoicelearning.org
3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Institute for Learning Innovation, Research Associate, Nicole Claudio, nicole.claudio@freechoicelearning.org
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste
Käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Institute for Learning Innovation organisaation toteuttaman Measuring the Public
Value of Museum Experiences -tutkimuksen tekemiseen liittyvissä prosesseissa.
Käsittelyn oikeusperuste:
Asiakasta koskevat tiedot on saatu suostumuksella häneltä itseltään EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artikla
1. a)
5. Rekisterin tietosisältö/henkilötietoryhmät
Keräämme asiakkailtamme seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Postinumero
Museokortin omistajuus
6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Tiedot luovutetaan Institute for Learning Innovation -organisaatiolle. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksen
yhteydessä tutkimusvastausten keräämiseen.

7. Tietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Tietoja luovutetaan seuraaville tahoille Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
USA, Institute for Learning Innovation
Tietoja siirrettäessä käytetään asianmukaisia suojakeinoja, mm. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46.2
artiklan mukaisia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita henkilötietojen suojan korkean tason turvaamiseksi.
8. Henkilötietojen säilyttämisaika tai ajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään vain tutkimuksen käsittelyn ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.
9. Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tutkimushankkeeseen osallistuvat museo- ja tiedekeskukset ovat toteuttaneet tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä vaativat niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja käyttävät ainoastaan
henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö kuuluu.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on:
-

-

-

-

-

Oikeus saada pääsy tietoihin
o Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään,
oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn
o Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn.
Oikeus tietojen poistamiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.
Oikeus tietojen rajoittamiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos joku
tietosuoja-asetuksen 18 artiklan ehdoista täyttyy.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
o Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut
rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Kaikkia edellä mainittuja oikeuksia rekisteröity voi käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (ks. kohdat 2
ja 3).
Rekisteröidyllä on lisäksi:
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisterinpitäjä ei
noudata toimillaan tietosuoja-asetusta.

11. Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa siitä, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla
olevasta lähteistä
Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.
12. Käytetäänkö tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja/tai profilointiin.
Rekisterin tietoihin ei kohdisteta automaattista profilointia tai päätöksentekoa.

