Aboa Vetus & Ars Nova -museon kesäkoulu- ja kurssirekisterin 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
Janna Jokela, museolehtori
Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku
p. 0207 181 637
janna.jokela@aboavetusarsnova.fi
3. Rekisterin nimi
Aboa Vetus & Ars Nova -museon kesäkoulu- ja kurssirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Aboa Vetus & Ars Nova -museon kesäkoulu- ja kurssirekisterin henkilötietojen pääkäyttötarkoitus on
asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito asiakkaan valitseman palvelun osalta.
5. Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika
Rekisteri sisältää osan tai kaikki seuraavista tiedoista:
Osallistujan nimi, ikä, (jos alle 18-vuotias niin huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite),
osoite, allergiat ja ruokavalio, luvat ja suostumukset sekä mahdolliset lisähuomiot.
Tietoja säilytetään asiakassuhteen toteutumisen vaatiman ajan, jonka jälkeen henkilötiedoista
säilytetään vain museon toiminnan kannalta välttämättömät tiedot, kuten valokuvien käyttöluvat ja
kurssilaisten suostumuksella otetut valokuvat. Rekisterin tiedoista säilytetään anonyymiksi tehtyjä
tilastollisia tietoja museon palveluiden, toiminnan ja viestinnän kehittämiseksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä itseltään tai alaikäisten huoltajilta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Palvelun toteutumisen kannalta olennaiset tiedot jaetaan erittäin luottamuksellisesti kurssin
opettajien kanssa ja ruokavaliota ja allergioita koskevat tiedot museon ravintola-kahvilan kanssa.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 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 lähettämällä poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi pyytää unohdetuksi tulemista.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Aboa Vetus & Ars
Nova -museon varauskalenterin rekisteriin 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.

