Aboa Vetus & Ars Nova -museon sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Aboa Vetus & Ars Nova
Historian ja nykytaiteen museo
Y-tunnus: 0968636-0
Osoite: Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku
p. 0207 181 640, info@aboavetusarsnova.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Selina Kiiskinen
Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku
p. 0207 181 639
tiedottaja@aboavetusarsnova.fi
3. Rekisterin nimi
Aboa Vetus & Ars Nova -museon sidosryhmärekisteri muodostuu seuraavista alarekistereistä:
•
•
•
•
•
•

Kanta-asiakasrekisteri
Opettajat ja koulut
Kutsulista
Matkailutoimijat
Omat kontaktit ja kumppanit
Infokirjeen tilaajat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Aboa Vetus & Ars Nova -museon sidosryhmärekisterin henkilötietojen pääkäyttötarkoitus on museon
sidosryhmäviestintä. Viestien tavoittavuutta seurataan museon viestinnän ja palveluiden
kehittämiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Kanta-asiakkaat: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kanta-asiakkuuden
voimassaolopäivä. Perhevuosikortin haltijoilta myös perheenjäsenten nimet. Tietoja säilytetään
kanta-asiakassuhteen ajan. Mikäli jäsenyyttä ei uusita poistetaan henkilötiedot rekisteristä
viimeistään vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. Pyydettäessä henkilötiedot poistetaan
viipymättä.
Opettajat ja koulut: nimi, työosoite, sähköposti, organisaatio, asema organisaatiossa

Infolista: nimi, sähköpostiosoite, liittymispäivämäärä ja mahdollinen sidos museoon
Kutsulista: nimi, osoite, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa, sidos museoon
Matkailutoimijat: nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation yleinen sähköpostiosoite
Omat kontaktit ja kumppanit nimi, sähköpostiosoite, työtehtävä museossa tai sidos museoon
Tietoja säilytetään työsuhteen tai kumppanuuden ajan, (jonka jälkeen rekisteröidylle tarjotaan
mahdollisuutta jäädä kutsu- ja infolistalle).
Koskee kaikkia
Tiedotteiden ja kutsujen kattavuutta vastaanottajien kohdalla jäljitetään. Anonymisoitua tilastollista
tietoa (kuten viestin avausprosentti, jatkoklikkaukset) hyödynnetään museon viestinnän ja
palveluiden kehittämisessä ja toiminnan raportoinnissa. Tietosuojaseloste on mukana viesteissä.
Yhteystietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään, kun ne ovat museon sidosryhmäviestinnälle
olennaisia, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai hänen
sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Henkilötietojen
ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. Rekisteristä voi poistua jokaisessa viestissä olevan linkin
kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteröity voi pyytää unohdetuksi
tulemista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kuuluu museon sidosryhmiä, säännönmukaisina tietolähteinä ovat rekisteröidyt itse tai
luotettavat julkiset lähteet.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sähköistä sidosryhmärekisteriä säilytetään Aboa Vetus & Ars Novan käyttämän tiedotejakelupalvelun
suojatussa tietokannassa. Rekisteriä tai sen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Museo luovuttaa luottamuksella kutsulistan tietoja ainoastaan sidosryhmäviestinnän toteutumisen
kannalta välttämättömissä tilanteissa (kuten osoitteiden painatus kirjekuoriin kutsupostin
yhteydessä). Tietojen turvallisesta käsittelystä sovitaan kirjallisesti ja tietoa käsittelevät
palveluntarjoajat eivät säilytä tietoa työn toteutumista pidempään.
Mahdolliset väliaikaiset tulosteet ja manuaaliset aineistot rekistereistä tuhotaan tietoturvallisesti.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sähköisen rekisterin
tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu
ulkopuolisilta palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan ne
henkilöt, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta sekä tarvittavat salasanat.
10. Tarkastus- korjaus ja peruutusoikeus
Rekisteröity voi poistua rekisteristä viesteissä olevan linkin kautta, tai lähettämällä
poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi pyytää unohdetuksi tulemista.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Aboa Vetus & Ars
Nova -museon sidosryhmärekisteriin sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen
oikaisemista. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen
käsittelytoimista.
Allekirjoitettu tarkastuspyyntö on lähetettävä 2. kohdan mukaiseen posti- tai sähköpostiosoitteeseen
tai tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
11. 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.

