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Rekisterin nimi
Pyörre-tanssitapahtumaan 2019 ilmoittautuneiden henkilötietokanta
Rekisterin käyttötarkoitus
Järjestelmään rekisteröidään vain asioiden hoitamisen kannalta ja rekisteröityjen
oikeusturvan kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyt henkilöt ovat asianosaisia
käsiteltävissä asioissa, jotka rekisteröidään järjestelmään.
Rekisterissä olevat tapahtuman osallistujia koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta
ilmoittautujat saadaan riittävän tarkasti yksilöityä ja jotta osallistumismaksut kohdentuvat
oikein.
Lisäksi henkilörekisteriin kerätään asiakaspalvelun, toiminnan suunnittelun ja tilastoinnin
kannalta tarpeellisia tietoja.
Tiedon säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta (2 vuotta).
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
- Tapahtumaan ilmoittautuneiden sukunimi ja kutsumanimi (pakollinen)

-

Ilmoittautuneiden syntymäaika (pakollinen sarjajakoja varten)
Ilmoittautuneen esiintyjän/ryhmän paikkakunta (pakollinen sarjajakoja varten)
Esityksen vastuuhenkilö, vastuuhenkilön sähköposti ja puhelinnumero (pakollinen
tapahtuman tiedonkulun vuoksi)
Laskutustietoja varten osallistumismaksun vastuuhenkilön nimi, sähköposti,
puhelinnumero, laskutusosoite, postinumero ja paikkakunta (pakollinen)

Säännönmukaiset tietolähteet
Esiintyjien tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä antamat tiedot.
Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä
tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojaus
Rekisteri säilytetään Webropol Oy:n ylläpitämässä tietokannassa, joka on suojattu
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoja säilytetään myös
palvelimella, jota ylläpitää Tampereen Puhelin. Tietojen käsittely on suojattu
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisteröidyn oikeudet
a) Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedoksi häntä koskevat henkilötiedot ja tarkastaa ne (EU
2016/679 artikla 15).
b) Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta (EU
2016/679 artikla 77).
c) Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon
korjausta (EU 2016/679 artikla 16).
d) Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat
henkilötiedot. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä (EU
2016/679 artikla 17).
e) Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen, että
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja että se tehdään automaattisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä
toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä (EU 2016/679 artikla 20).
Tarkastus-, korjaus-, poisto- sekä siirtopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisterin yhteyshenkilölle.

