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1. Rekisterinpitäjä
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
Y-tunnus 2220818-7
Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki
2. Yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja
Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki
+358 45 310 7702
Sähköposti: info@artsedu.fi
3. Rekisterin nimi
Jäsen- ja yhteistyörekisterit
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liiton jäsen- ja yhteistyörekistereissä henkilötietoja käsitellään seuraavasti
• Jäsenrekisteri: Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelo.
• Tapahtumailmoittautumiset: Osallistujien ilmoittautumistiedot tapahtumien järjestämistä
varten.
• Yhteistyö-ja projektirekisteri: Liiton kanssa tehtävän yhteistyön ja projektien
toteuttamiseen tarvittavien yhteystietojen ylläpito.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:
• Jäsenrekisteri: Jäsenyhteisön virallinen nimi, kotipaikka, yhteyshenkilöt yhteystietoineen,
kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero, tarvittavat laskutustiedot.
• Yhteistyö- ja projektirekisteri: Yhteistyöprojekteissa toimivien henkilöiden nimet ja
yhteystiedot, mahdolliset muut tapauskohtaisesti käyttäjän suostumuksella kerättävät
tiedot.
• Tapahtumailmoittautumiset: Osallistujien ilmoittautumistiedot kuten nimi, sähköposti,
työnimeke, mahdolliset erityisruokavaliot, tarvittavat laskutustiedot, mahdolliset muut
tapauskohtaisesti käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Liiton jäsenyhteisöt. Tapahtumailmoittautumiset vastaanotetaan erillisen
ilmoittautumisjärjestelmän kautta johon tiedot tallentuvat ja ne saadaan pääsääntöisesti
rekisteröidyltä itseltään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Rekisteritiedot ovat tallennettu liiton
verkkotallennustilaan, johon on pääsy vain järjestelmän ylläpitäjillä.
Erityistapauksissa tapahtumiin, koulutuksiin tai yhteistyöhankkeisiin osallistuvien yhteystietoja
voidaan luovuttaa myös muille osallistujille esimerkiksi verkostoitumisen mahdollistamiseksi.
Tällöin suostumus luovuttamiseen kysytään aina erikseen.
8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos palveluntarjoaja tai
toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme siirtää henkilötietoja palvelun tuottamisen
yhteydessä, heidän tulee noudattaa asianmukaisia suojatoimia rekisteröityjen oikeuksien ja
vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (679/2016), mukaisesti.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
• Manuaalinen aineisto: Aineistoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.
• Digitaalisesti käsiteltävät tiedot: Rekisterien käyttöoikeudet ovat rajattu liiton
verkkotallennustilassa. Liiton ulkopuolisilla henkilöillä ei ole käyttöoikeuksia rekistereihin.
10. Rekisterissä olevien henkilöiden oikeudet
Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö
tallennettujen tietojen tarkastamisesta tehdään rekisterin yhteyshenkilölle.
Rekisterissä olevat henkilöt voivat milloin tahansa pyytää henkilötietojensa oikaisemista,
päivittämistä tai poistamista.
Rekisterissä olevilla henkilöillä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn voidaan
peruuttaa milloin tahansa.
11. Tietojen säilytysaika
Jokaisen rekisteröidyn henkilön tietoja säilytetään kunnes ne poistetaan jäsenyhteisön toimesta,
projektien päättyessä tai tietojen vanhentuessa.

