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Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys ry 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys ry 
PL 204 
00101 HELSINKI 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen työvaliokunnan puheenjohtaja. 

3. Rekisterin nimi 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen yhteyshenkilö- ja kutsuvierasrekisteri. 

4. Rekisteröidyt 

Rekisteröidyt ovat Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen näyttelyiden kutsuvieraita sekä 
yhdistyksen toimintaan liittyviä ja /tai osallistuvia henkilöitä. 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen ja/tai 
rekisterin pitäjän oikeutettuun etuun.  

Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä 
näyttelytoiminnasta viestiminen. 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

• Etu- ja sukunimi 
• Mahdollinen organisaation nimi/oppiarvo tai ammatti 
• Sähköpostiosoite 
• Puhelinnumero 
• Postiosoite 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityjen tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista lähteistä. 

 



8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Osoiterekisteristä luovutetaan tai siirretään tietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi 
yhdistyksen näyttelyiden tai näyttelyn järjestävälle organisaatiolle/taholle kutsujen tai 
tiedotteiden lähettämistä varten. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle. 
 

9.  Tietojen suojaus 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen 
asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein. 

Yhdistys on ohjeistanut henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä henkilötietojen 
oikeasta käsittelystä ja niiden luottamuksellisuudesta. Tietoja käsittelevät ennalta nimetyt 
henkilöt, joiden työtehtävät tätä vaativat.  
 

10. Tietojen käsittelyn kesto 

Tiedot säilytetään vuoden ajan tapahtumasta / näyttelystä. Tiedot poistetaan tai päivitetään 
vuoden kuluttua siitä, kun näyttely on päättynyt. Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen 
jäsenten tiedot säilytetään sen ajan, kun yhdistyksen jäsen on mukana toiminnassa. 
 

11. Tietojen käsittelijät 

Tietoja käsittelevät pääsääntöisesti Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenet. 
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle 
osapuolelle, ja takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 
 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 
 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa 
ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai 
täydentämään tiedot oikeiksi. 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity 
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 



• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 

henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa 
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli Suomalaisten taidesäätiöiden 
yhdistys ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen 
käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 
 

14. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen tietosuojaseloste pidetään saatavilla yhdistyksen 

kotisivuilla osoitteessa taidesaatiot.org. Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen muuttaessa 

tietosuojaselostetta ilmoitus muutoksesta julkaistaan kotisivuilla osoitteessa taidesaatiot.org. 


