
Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. 

Seloste on laadittu 6.6.2018. 

1. Rekisterin nimi Kansallismuseon nykydokumentointihankkeisiin liittyvät 
henkilötiedot 
 
 
 

2. Rekisterinpitäjä ja 
rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Nimi: Museovirasto 
Osoite: Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki 
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki 
Kirjaamo: 0295 33 6080 
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi   
 

3. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Jyrki Tuohela 
sähköposti: tietosuoja@oph.fi 
puhelin: 029 533 1000 (vaihde)  

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

 
Käyttötarkoitus: 
Kansallismuseon nykydokumentoinneissa syntyneet aineistot: 
henkilötietoja kerätään ja käsitellään 
nykydokumentointihankkeisiin liittyvien tehtävien kuten 
haastattelujen, havainnointien ja kuvauksien yhteydessä. 
Henkilöillä on oikeus esiintyä myös nimettömänä. 
 

Käsittelyn oikeusperuste: 

Käsittely perustuu Museoviraston lakisääteisiin tehtäviin ja 
rekisteröidyn suostumukseen.  

-Laki museovirastosta 2 § 1 mom 4-kohta 

-Museolaki 1 §   

-EU:n yleisen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1 a. ja 1 e.  

 

5. Rekisterin 
tietosisältö/henkilötietoryhmät 

Haastateltavan etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot: osoite, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite. 

6. Henkilötietojen vastaanottajat 
tai vastaanottajaryhmät 

Museovirasto ei luovuta nykydokumentointiin liittyviä 
henkilötietoja eteenpäin. 
 

7. Tietojen siirrot kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille 
järjestöille 

Museovirasto ei luovuta nykydokumentointeihin liittyviä 
henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 



8. Henkilötietojen säilyttämisaika 
tai ajan määrittämiskriteerit 

Nykydokumentointeihin liittyviä henkilötietoja säilytetään 
arkistolain ja sen edellyttämän tiedonohjaussuunnitelman 
mukaisesti. 

9. Henkilötietojen käsittelyn 
suojaaminen 

Nykydokumentointeihin liittyviä henkilötietoja käsitellään 
luottamuksellisesti. 
 
Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja 
käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö 
kuuluu. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää: 
 

- saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin 
- pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista 
- pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista 
- pyytää käsittelyn rajoittamista ja vastustaa henkilötietojen 

käsittelyä 
 
Pyyntö tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta käyttäjän 
henkilöllisyys voidaan todentaa. Ilmoitamme käyttäjälle, mikäli 
emme joltain osin pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten poistamaan 
kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen Museovirastolla on 
lakisääteinen velvollisuus ja oikeus. 

 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely 
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus 
tietosuojavaltuutetulle. 
  
   

11. Tiedot siitä, mistä 
henkilötiedot on saatu sekä 
tarvittaessa siitä, onko tiedot 
saatu yleisesti saatavilla 
olevasta lähteistä 

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään hänen 
osallistuessaan nykydokumentointihankkeeseen. 

12. Käytetäänkö tietoja 
automaattiseen 
päätöksentekoon ja/tai 
profilointiin.  

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon kuten profilointiin. 

 


