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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

18.5.2018

Nimi

Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry
Osoite

PL 205, 02101 Espoo
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

veera.paasi(at)emfy.fi
Nimi
2
Toiminnanjohtaja Veera Paasi
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä PL 205, 02101 Espoo
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
veera.paasi@emfy.fi, puhelin 050 38 51 623

3
Espoon musiikkifestivaalit yhdistys ry:n kurssi- ja kilpailulistat
Rekisterin
nimi
4
Rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen järjestämien kurssien ja kilpailuiden tiedotuksellisiin ja
Henkilötieto- tuotannollisiin tarkoituksiin.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin on ilmoitettu enintään seuraavia tietoja:
Osallistujan nimi, syntymäaika, huoltajan nimi, opettajan nimi, puhelinnumero, erikoisruokavalio, tpaidan koko, aiemmat musiikkiopinnot, ohjelmisto ja sähköpostiosoite.

6
Kurssi- ja kilpailulistoilla olevat henkilöt ovat itse ilmoittautuneet yhdistyksen järjestämille kursseille ja
Säännönmu- kilpailuihin ja siten antaneet luvan tietojensa käyttämiseen. Tietoja ei käytetä muuhun kuin kurssien ja
kaiset tieto- kilpailuiden järjestelyihin liittyvän informaation jakamiseen.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan ainoastaan kurssien ja kilpailuiden tuotannollisiin
Tietojen
tarkoituksiin mm. kurssien opettajille ja kilpailuiden tuomareille. Tiedot poistetaan rekisteristä
sääntapahtumia koskevan tilikauden päätyttyä.
nönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tiedostoihin, jotka ovat
salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tiedostot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa
tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt .

10
Tarkastusoikeus

Jokainen rekisterissä oleva voi halutessaan tarkastaa omat tietonsa. Tiedot saa pyytämällä rekisterin
ylläpitäjältä sähköpostitse info(at)vocalespoo.fi tai info(at)pianoespoo.fi tai 050 38 51 623.

11
Jokainen rekisterissä oleva voi halutessaan vaatia hänestä rekisterissä olevan virheelisen tiedon
Oikeus vaatia korjaamista. Tiedot saa pyytämällä rekisterin ylläpitäjältä sähköpostitse info(at)vocalespoo.fi tai
tiedon
info(at)pianoespoo.fi tai 050 38 51 623.
korjaamista

12
Jokainen rekisterissä oleva voi halutessaan kieltää tietojensa käyttämisen. Rekisteröidyllä on oikeus
Muut henkilö- kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, suoramarkkinointiin, sekä
tietojen käsit- markkinatutkimusta varten.
telyyn liittyvät oikeudet

