Tampere Filharmonian uutiskirjeen rekisteriseloste
Yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

Rekisterin pitäjä
Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta
Yhteystiedot
Postiosoite: PL 487, 33101 Tampere
Keskusvirastotalo Aleksis Kiven katu 14–16 C
Puhelin keskus 03 565 611
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tampereen kaupunki / Tampere Filharmonia
Markkinointi- ja tiedotussihteeri Maija Leino
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere
Rekisterin nimi
Tampere Filharmonian uutiskirjeen tilaajat
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään vain Tampere Filharmonian tapahtumista ja muista orkesterin ajankohtaisista
asioista tiedottamiseen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä ovat liittymislomakkeella ilmoitetut sähköpostiosoitteet.
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat ovat itse antaneet sähköpostiosoitteensa joko sähköisellä lomakkeella tai
markkinointitapahtumien (kuten messujen) yhteydessä paperilomakkeella ja ilmoittaneet
haluavansa tilata uutiskirjeen kyseiseen osoitteeseen. Paperilomakkeet on hävitetty
asianmukaisesti.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta.
Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet
Verkkolomakkeelta tiedot siirtyvät uutiskirjepalveluntarjoajan palvelimelle. Tietoja pääsevät
katsomaan ainoastaan uutiskirjettä lähettävät Tampere Filharmonian työntekijät. Tietojen
tarkastelemiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, joita ei anneta muille kuin orkesterin
markkinointi- ja tiedotushenkilökunnalle.
Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §:
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat
ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava
asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tiedon korjaaminen
Tarkastus- ja virheen korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
Tarkastuspyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa Tampereen kaupungin toimipisteistä
sekä internetsivuilta (www.tampere.fi). Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen
vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on
kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan
Tampereen kaupunginhallituksen päätökseen.
Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tampereen kaupunki pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tämä tietosuojaseloste
on päivitetty 24.5.2018.

