REKISTERISELOSTE
Suomen Taiteilijaseuran sidosryhmien yhteystietorekisterin rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry. (jälj. Taiteilijaseura tai STS)
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki
HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen
kirsi.korhonen@artists.fi, +358 50 5432 545
KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja yhteystietoja Taiteilijaseuran toimintaan liittyviä sidosryhmiä edustavista
luonnollisista henkilöistä. Tiedot on ryhmitelty Taiteilijaseuran toiminnan tiedotuksen tarpeiden mukaan.
HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Suomen Taiteilijaseuran tiedotuksen toteuttaminen esim. uutiskirjeitä
ja tapahtumakutsuja lähettämällä. Rekisteröidyn henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai yhdessä
Taiteilijaseuran taikka sen jäsenliittojen muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.
Henkilötietojen käsittely rekisteriin talletettavien tietojen syöttämisen ja niihin tehtävien muutosten muodossa tehdään
Suomen taiteilijaseurassa. Rekisterin tekninen ylläpito on ulkoistettu Gruppo Software Oy:lle.
KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1. Henkilötiedot 	
 
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Titteli
- Osoite, postinumero ja -toimipaikka
- Sukupuoli
- Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
2. Yritystiedot	
 
- Yrityksen tai muun organisaation nimi
- Asema työpaikalla
- Tehtäväalue yrityksessä tai muussa organisaatiossa
- Yrityksen tai muun organisaation toimiala
- Yrityksen tai muun organisaation katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
- Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön

- Työsähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteystietorekisterin sisältämä tieto on kerätty Taiteilijaseuran sidosryhmiin kuuluvilta henkilöiltä puhelimitse, postitse,
sähköpostitse tai vastaavalla tavalla taikka avoimista internetlähteistä. Rekisteriä päivitetään rekisteröidyn itsensä
tekemän yhteystiedon muutosilmoituksen perusteella.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
Rekisterinpitäjä Suomen Taiteilijaseura voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa muun muassa valikoimilleen yhteistyökumppaneille näiden tiedotuksessa käytettäväksi, ellei
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen
vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä yhdessä palveluntuottajan Gruppo Software Oy:n kanssa huolehtii riittävästä
tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
REKISTERIN SUOJAUS
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat suojattuja osana Gruppo Software Oy:n tarjoamaa palvelua.
Manuaalisesti käsiteltäviä rekisteröityjen tietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten rekisteritulosteita, ei ole.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien
yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
REKISTERISELOSTEEN SÄILYTTÄMINEN
Rekisteriseloste pidetään jokaisen saatavilla Suomen Taiteilijaseuran toimistolla.

