Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Luettelo
Pirkanmaan
maakuntamuseon
kulttuuriperintötapahtumien osallistujista

kulttuuriperintökoulutuksen

ja

muiden

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
4.5.2017

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen kaupungin museopalvelut, os. Museokeskus Vapriikki, PL 487, 33101 Tampere, Y-tunnus
02116752
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Vastuutaho: Toimi Jaatinen, kulttuuri- ja taideyksikön johtaja, toimi.jaatinen@tampere.fi
Yhteyshenkilö: Maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut: Vadim Adel, tutkija, PL 487, 33101
TAMPERE, 040-8004872, vadim.adel@tampere.fi.
3. Rekisterin nimi
Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristön
kulttuuriperintötapahtumien osallistujaluettelo

ja

-perinnön

koulutuksen

ja

muiden

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterinpitäjän toiminta perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Muinaismuistolaki (1963/295),
Museolaki (1992/729).
Pirkanmaan
maakuntamuseo
vastaa
alueellaan
kulttuuriympäristön,
muun
muassa
muinaismuistolailla rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten suojelusta. Tehtäviin kuuluu
arkeologiseen ja rakennettuun perintöön sekä paikalliskulttuuritoimintaan liittyvä koulutus- ja
valistustyö. Maksuttomia kursseja, koulutusta ja tapahtumia tarjotaan ryhmille, joiden toiminnassa
kulttuuriympäristön ja -perinnön suojeluperiaatteiden tuntemus on tarpeen. Pirkanmaan
maakuntamuseo järjestää toimintaansa koskevia säännöksiä ja kulttuuriperinnön säilyttämisen hyviä
käytäntöjä käsitteleviä kursseja ja muita tapahtumia erilaisille ryhmille.
Kurssitoiminnasta ja muista Pirkanmaan maakuntamuseon tapahtumista ja toiminnasta tiedottamista
varten maakuntamuseo pitää luetteloa erilaisille ryhmille tarkoitettujen kurssien ja tapahtumien
osallistujista.
Tietoja käytetään vain Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen omien sekä yhteistyössä tuotettujen
tapahtumien tiedottamiseen.
5. Rekisterin tietosisältö
Kurssien osallistujaluetteloon tallennetaan seuraavia tietoja: kurssille osallistuvan henkilön nimi,
osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kurssin/tapahtuman nimi ja ajankohta. Tiedot merkitään
luetteloon osallistujien antamien tietojen mukaisesti. Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja säilytetään
sähköisesti luettelomuodossa Pirkanmaan maakuntamuseossa.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä tietoja ole saatavissa julkisessa
internetpalvelussa. Henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä,
muuta suoramarkkinointia tai markkinatutkimusta varten.
7. Tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26 §: Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu
tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Henkilötietolaki 29 §: Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lla käsiteltävät rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja palvelimet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu
palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.
Käyttöoikeudet rekisteriin ovat niillä maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalveluja tuottavan yksikön
palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

