Aboa Vetus & Ars Nova -museon varauskalenterin rekisterin 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
Juha Sillanpää, asiakaspalveluamanuenssi
Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku
p. 0207 181 635
info@aboavetusarsnova.fi
3. Rekisterin nimi
Aboa Vetus & Ars Nova -museon varauskalenterin rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Aboa Vetus & Ars Nova -museon varauskalenterin rekisterin henkilötietojen pääkäyttötarkoitus on
asiakassuhteen hoitaminen, varatun palvelun onnistunut toteutuminen asiakkaan toiveiden
mukaisesti sekä tilatun palvelun laskuttaminen.
5. Rekisterin tietosisältö ja suunniteltu säilytysaika
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, varattu palvelu ja henkilömäärä
Tietoa säilytetään varauskalenterin tietokannassa, kunnes varattu palvelu on toteutunut ja
laskutettu. Asiakassuhteen päätyttyä henkilötiedot poistetaan tietokannasta viimeistään kahden
vuoden kuluttua.
Tilastollista tietoa, joka ei sisällä henkilötietoja, joista yksittäinen henkilö voitaisiin tunnistaa,
tallennetaan ja hyödynnetään museon palveluiden kehittämiseksi ja toiminnan raportoinniksi (kuten
mikä palvelu, monelleko hengelle ja milloin).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Museo luovuttaa luottamuksella tietoja ainoastaan museon sisällä palvelun toteutumisen vuoksi.
Mikäli varauspyyntö koskee myös museon tiloissa toimivan ravintola-kahvila M Kitchen & Cafén
palveluita niin nämä kysymykset välitetään ravintola-kahvilan vastuuhenkilölle sähköpostitse.
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. Rekisterin tietoja
käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta,
palomuurilla käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Häiriötilanteiden varalta rekisterin tiedoista otetaan
säännönmukaisesti varmuuskopiot, jotka niin ikään on suojattu palomuurilla. Varauskalenteriin on
pääsy vain kahdella museon työntekijöistä, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta
sekä tarvittavat salasanat.
Varuskalenterista koostetaan kerran viikossa viikkolista, joka jaetaan sähköisesti tai manuaalisesti
niiden museon ja ravintolakahvilan henkilöiden kesken, joiden työtehtävien puolesta se on
olennaista. Manuaalinen ja sähköinen lista tuhotaan tietoturvallisesti.
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.

