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Riihimäen kaupungin museoiden ja Suomen lasimuseon tietosuojatiedote 

 

 

Tällä tiedotteella museot (Riihimäen kaupunginmuseo, Riihimäen Taidemuseo, Suomen lasimuseo) 

kertovat asiakkailleen ja yhteyshenkilöilleen siitä, kuinka museot käsittelevät asiakkaidensa ja 

yhteyshenkilöidensä tietoja. Rekisterinpitäjänä toimii Riihimäen kaupunki, Eteläinen Asemakatu 2, 

11130 Riihimäki. http://www.riihimaki.fi, Puhelinvaihde: 019 758 4000, sähköposti: 

kirjaamo@riihimaki.fi, Riihimäen kaupungin tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: 

tietosuoja@riihimaki.fi    

 

1. Mistä saamme tietoa? 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot saadaan museoaineiston osalta lahjoittajalta, deponoijalta, 

myyjältä tai taiteilijalta ja yhteystietojen osalta rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamaltaan 

yritykseltä tai yhteisöltä.  

 

2. Millaista tietoa tallennamme? 

Tallennamme tietoja museoaineistoissa esiintyvistä henkilöistä sekä tietoa siitä mistä ja kenen 

kautta aineistoa on saatu tai ostettu. Lisäksi tallennamme tarvittaessa muuta aineiston historian 

kannalta olennaista tietoa, mukaan lukien henkilötiedot jotka liittyvät aineistoon. 

Yhteystietoluetteloon tallennamme henkilön nimen ja yhteystiedot, yhteystiedon käyttötarkoitus ja 

mahdollisesti tieto yrityksestä tai yhteisöstä. Lisäksi laskutusasiakkailta tallennetaan Y-tunnus, 

henkilötunnus. 

 

3. Mihin tietoja käytetään? 

Tehtävä johon tietoja käsitellään, on museo- ja näyttelytoiminnan järjestäminen. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus on museoiden aineistojen hallinta ja tilastointi sekä yhteystietoluettelon 

tarkoitus on viestintä ja yhteydenpito. 

 

4. Tietoja ei käytetä seuraavilla tavoilla 

profilointiin¹, seurantaan, paikannukseen, eikä muuhun kuin tässä tiedotteessa kerrottuihin 

tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta EU alueen ulkopuolelle, vaan henkilötietojen luovutukset 

joita tehdään, on kuvattu tässä tiedotteessa. 
¹) tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin siinä merkityksessä, kuin profilointia käytetään 

juridisena terminä henkilötietojen tietosuojan yhteydessä. 

 

5. Kuinka kauan säilytämme tietoja? 

Aineistotietoja säilytetään pysyvästi ja yhteystietoluettelon tietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes 

havaitaan muutos- tai poistotarve, rekisteröity itse tai kuolinpesä ilmoittaa tarpeen päättymisestä.  
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6. Kuka tietoja käsittelee? 

Henkilötietojen käsittelijöinä aineistojen hallinnan ja yhteystietoluettelon osalta toimivat ko. 

tehtäviin nimetyt museoiden työntekijät. Laskutusasiakkaiden tietoja käsittelevät lisäksi 

laskutuksesta vastaava laskujen käsittelijä sekä kaupungin taloushallinnon laskuttajat. Perintään 

menevien laskujen osalta kaupungin käyttämä perintätoimisto.  

Tietojärjestelmäpalvelujen tarjoajat toimivat tietojen käsittelijöinä ylläpitäessään ja 

varmuuskopioidessaan museoiden tietoja.  

 

7. Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Perusteena henkilötietojen käsittelyyn on EU tietosuoja-asetus (2016/679) Artikla 6 kohta 1e:  

”Käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi 

tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.” 

 

8. Sinun oikeutesi asiakkaana 

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja Riihimäen kaupunki on sinusta tallettanut. 

Tietopyyntö löytyy Riihimäen kaupungin julkisesta verkkopalvelusta 

(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja ) ja se tulee toimittaa täytettynä henkilökohtaisesti tai 

asianhoitajan välityksellä Riihimäen kaupungin palvelupisteeseen, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 

Riihimäki. Pyynnön jättäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus pyynnön jättämisen yhteydessä.  

 

Riihimäen kaupungille luotettava tietojenkäsittely on ehdoton perusedellytys kaikessa toiminnassa. 

Jos kuitenkin epäilet tietojasi käsiteltävän epäasiallisesti tai tiedoissasi on virheitä, voit tehdä 

kirjallisen korjaamisvaatimuksen (http://www.riihimaki.fi/tietosuoja) Riihimäen kaupungin 

palvelupisteessä, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. Vaatimuksen jättäjän on esitettävä 

henkilöllisyystodistus vaatimuksen jättämisen yhteydessä. Jos virheellisiä tietoja tai epäasiallista 

tietojen käsittelyä ei korjata, voit ottaa yhteyttä kunnan tietosuojavastaavaan 

tietosuoja@riihimaki.fi tai tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. https://tietosuoja.fi   

 

Sinulla on oikeus myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Käytännössä voit tehdä sen tietojen 

korjaamisvaatimuslomakkeella kirjoittamalla lomakkeen tietokenttään vastustavasi käsittelyä 

(http://www.riihimaki.fi/tietosuoja).  

 

9. Tämän tiedotteen muuttaminen 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tiedotetta aina kun päivitystarvetta ilmenee. 
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