
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä on Keski-Karjalan musiikkiopiston henkilötietolain (10 ja 24 §:t) ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 
15.10.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 
Keski-Karjalan musiikkiopisto, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi.  Rehtori Susanna 
Ertolahti-Mertanen p. 040 105 4045, susanna.ertolahti@tohmajarvi.fi. 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 
31.5.2021 saakka Keski-Karjalan musiikkiopiston viestintätuottajan sijainen Laura Siitonen, 
p. 040 105 4049, laura.siitonen@tohmajarvi.fi. Tämän jälkeen Keski-Karjalan 
musiikkiopiston viestintätuottaja Etti Vaine, p. 040 105 4049, etti.vaine@tohmajarvi.fi 

3. Rekisterin nimi 
Oppilaitoksen MailChimp-sähköpostipalvelulla tehdyn uutiskirjeen henkilörekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Keski-Karjalan musiikkiopiston toiminnasta 
tiedottaminen sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää 
noin kerran kuussa sähköpostitse tietoa Keski-Karjalan musiikkiopiston ajankohtaisista 
asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.  

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön sähköpostiosoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Uutiskirje on suunnattu viranhaltijoille, luottamushenkilöille, organisaatioille ja yhteisöille, 
joiden osalta musiikkiopiston toiminnasta viestintä on olennaista. Rekisteriin tallennettavia 
tietoja saadaan myös uutiskirjeen tilauslomakkeella. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Yksittäiseen henkilöön liittyviä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Keski-Karjalan musiikkiopisto käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-
sähköpostipalvelua, jolloin rekisterin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle.  

8. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötiedot säilyvät rekisterissä siihen saakka, kunnes henkilö haluaa tietonsa 
poistettavan rekisteristä. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti.  
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Tietojen selailuoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti. 
Rekisteristä saatuja tietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. 

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, 
että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Myös työasemiin kohdistuvasta 
tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. 

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu palvelujen 
toteuttamiseen. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta löytyy englanniksi 
seuraavasta linkistä: Tietoturva MailChimp 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö 
rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja 
rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaisesti ja 
sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin 
perustein. 

Oikeus tietojen oikaisuun 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 
henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä (ottamalla yhteyttä 
rekisterinpitäjään kohdan 2 mukaisesti). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia 
rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun 
rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista 
koskevaan pyyntöön. 

Oikeus peruuttaa annettu suostumus 
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa suostumuksensa perumalla uutiskirjeen. Ohjeet uutiskirjeen perumiseen 
löytyvät jokaisen uutiskirjeen lopusta. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli 
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

11.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Henkilön lopettaessa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeiden 
lähettäminen lakkaa välittömästi ja sähköpostiosoite poistetaan rekisteristä viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua. 
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