
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
24.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Finland Festivals 

Osoite 

Kalevankatu 30, 00100 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 40 552 7937, info@festivals.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Minna Salonranta 
Osoite 

Kalevankatu 30, 00100 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 40 552 7937, info@festivals.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Myyntikirjerekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on uutiskirjeen tilaajan ja Finland Festivalsin 
välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan suostumukseen. 

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavaan käyttötarkoitukseen: 

• Finland Festivalsin uutiskirjeen lähettäminen tilaajille sähköpostitse.   

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Asiakkaan perustiedot: 

• sähköpostiosoite 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Myyntikirjeen tilaajan sähköpostiosoite kerätään asiakkaalta tilaajalta joko hänen tilatessa Finland 
Festivalin uutiskirjeen esimerkiksi verkkosivuilla olevan tilauslomakkeen kautta tai muu tilaajan 
kanssa ollut kirjallinen tai suullinen kontakti, jossa hän toivoo sähköpostinsa lisättäväksi uutiskirjeen 
postituslistalle.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mikäli uutiskirjeen tilaaja esittää 
toiveen lopettaa uutiskirjeen tilaaminen, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä, eikä niitä säilytetä 
myöskään rekisterin ulkopuolisissa tietokannoissa. 

  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

  

  

     

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat 
palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot 
sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt 
henkilöt .  
   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset 
tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille info@festivals.fi tai +358 40 552 7937 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille, 
info@festivals.fi tai +358 040 5527937 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, 
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 


