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Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1
Rekisterinpitäjä

Nimi
Varkauden kaupunki

/

Varkauden museot

Postiosoite
PL 208
78201 Varkaus

Käyntiosoite
Ahlströminkatu 6
78250 Varkaus

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Hanna-Kaisa Melaranta
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Hilkka Lehtimaa
Yhteystiedot

Wredenkatu 5 A, 78250 Varkaus

Muut yhteystiedot
hilkka.lehtimaa@varkaus.fi / 044 743 6453
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Teollisuuden tekijät -hankkeen henkilörekisteri

Henkilötietoja käsitellään hankkeen tavoitteiden eli varkautelaisen kulttuuriperinnön
tallentamiseksi haastateltavien hankintaan, tiedon keräämiseen, yhteyshenkilöiden
etsimiseen. Rekisterin tietoja kerätään sekä suostumukseen perustuen, että yleiseen
etuun perustuen (koskien virka- tai luottamustoimissa olevia henkilöitä).

Rekisteriin kerätään seuraavia henkilötietoja: nimi, syntymäaika, ammattinimike,
postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat hankkeeseen osallistuvat henkilöt, jotka luovuttavat
rekisteriin sekä omia että toisten henkilötietoja. Rekisteriin voidaan kerätä myös
henkilötietoja julkisista lähteistä.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Hankkeessa henkilötietoja käsitellään yhdessä Varkauden museonystävät ry:n jäsenten
kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen.

8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 a) Paperinen aineisto
9
Rekisterin
ylläpitojärjestelmät
ja
suojauksen
periaatteet

Rekisteriin fyysisiä dokumentteja säilytetään Varkauden museoiden säilytystiloissa, jonne
on pääsy vain museon henkilökunnalla.

9 b) Sähköinen aineisto
Rekisteriä ylläpidetään kaupungin tietojärjestelmissä. Tietoihin pääsee käsiksi vain
museon henkilökunta ja ne on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Palvelimet
sijaitsevat Suomessa. Hankkeen edetessä henkilörekisteri siirtyy osittain osaksi
Varkauden museoiden sähköistä kokoelmatietokantaa, joka on suojattu käyttäjätunnuksin
ja salasanoin.
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10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tieto rekisteriin tallennetuista
henkilötiedoistaan. Tarkastuspyynnön henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
luovutusta. Ota yhteyttä kohdassa 2 olevaan yhteyshenkilöön.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Ota
yhteyttä kohdassa 2 olevaan yhteyshenkilöön.

12
Oikeus vaatia
tietojen
poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan itseä koskevat tiedot. Jos tiedon
poistamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus. Tiedon
poistamisesta kieltäytyminen tulee kysymykseen tietojen osalta, joiden säilyttämiseen
museoilla on lakisääteinen velvollisuus ja oikeus. Ota yhteyttä kohdassa 2 olevaan
yhteyshenkilöön.

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki.
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