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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

Varkauden museoiden kokoelmatietokanta

Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään osana museoiden arkisto- ja
kokoelmanhallintaprosessia tarkoituksena tallentaa kulttuuriperintöaineistoa museoiden
lakisääteisen toiminnan toteuttamiseksi. Käsittely perustuu Museolakiin (1992/729) sekä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 6 artikla kohtien 1 a ja 1 e mukaisen yleistä
etua koskevan tehtävän suorittamiseen.
Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan,
historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä
koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista
kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja
tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Rekisteri koostuu Varkauden museoiden fyysisessä arkistossa sijaitsevista dokumenteista
sekä sähköisestä kokoelmatietokannasta. Henkilötietojen avulla hallitaan museoiden
arkistoaineistoon sekä objekteihin liittyviä kontekstitietoja sekä omistus- ja tekijänoikeusja lahjoitustietoja.
Rekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:
Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutus, ammatti, syntymäaika,
henkilöiden sukulaisuussuhteet, työnantajat ja muut henkilöiden väliset yhteydet,
henkilöhistoria ja työhistoria sekä henkilöiden valokuvia.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat aineiston luovutuksen yhteydessä asiakkaalta saaduista
suullisista ja kirjallisista tiedoista sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan ja tutkimustyön
tuloksena saaduista tiedoista tai virka- tai luottamusasemaan perustuvaan julkiseen
tietoon.

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja käsittelee ne museoiden työntekijät, joiden toimenkuvaan kokoelmatietojen
käsittely kuuluu. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja voidaan harkinnan mukaan luovuttaa
tutkimuskäyttöön museon ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille. Aineiston
kontekstitietoja voidaan tuoda esille museoiden näyttelytoiminnassa ja julkaistaessa
objekteja.
Pääsääntöisesti tietokantaan tallennetut objektit ovat julkisesti selattavissa kansallisessa
Finna.fi-palvelussa. Julkisessa palvelussa ei kuitenkaan pääsääntöisesti julkaista
kontekstiin kuuluvia henkilötietoja.

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 kuuluva fyysinen aineisto säilytetään museon säilytystiloissa, joissa siihen
pääsee käsiksi vain museon henkilökunta.

9 b) Sähköinen aineisto
Rekisteriä ylläpidetään Collecte-kokoelmanhallintajärjestelmässä, joka on Userix Oy:n
tuottama museoiden yleisesti käyttämä järjestelmä. Järjestelmän tietoja pääsee tutkimaan
vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän tietoihin pääsee vain museon
henkilökunta tai rajoitetusti erikseen valtuutetut henkilöt.
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10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tieto rekisteriin tallennetuista
henkilötiedoistaan. Tarkastuspyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen
antamista. 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.

13
Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

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