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ISO KUVA -HANKKEEN HENKILÖREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 
 
25.5.2018 voimaan astuneen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n, 
mukaisesti Kuvataidekoulujen liitto käyttää koordinoimansa ISO KUVA -hankkeen ydinryh-
män, ohjausryhmän, kouluttajien sekä koulutukseen ilmoittautuneiden henkilötietoja aino-
astaan niiden käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset 
luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkin-
nät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi. Rekisteriselosteessa 
kerrotaan, miten henkilötietoja kerätään, käytetään ja suojataan. 
 
 
TIETOSUOJA 
 
Tietosuojalla Kuvataidekoulujen liitto ry tarkoittaa henkilötietolain (523/1999, 10 §) ja eri-
tyislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaa-
tion toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen 
käsittelyssä. 
 
Rekisterin nimi: ISO KUVA -hankkeen henkilörekisteri, joka sisältää hankkeen ydinryh-
män ja ohjausryhmän jäsenrekisterit sekä alakansioina hankkeen kouluttajien sekä koulu-
tustilaisuuksiin ilmoittautuneiden jäsenrekisterit. 
 
Rekisterin pitäjä: Kuvataidekoulujen liitto ry, Sandelsinkatu 10 C 40, 00260 Helsinki. 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Liittosihteeri Johanna Pohjolainen, puhe-
lin 045 317 3484, kuvataidekoulujenliitto@youngart.fi  
 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
 
Rekisteriin on kerätty hankkeen ydinryhmän ja ohjausryhmän henkilöiden nimet, organi-
saatiot sekä yhteystiedot. Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ilmoittautuvilta kouluttajilta 
sekä osallistujilta kerätään koulutustilaisuuksien tiedotusta varten nimi-, organisaatio-, pu-
helin- ja sähköpostiosoitetiedot. Lisäksi heiltä kerätään ikä-, äidinkieli ja sukupuolitiedot 
sekä työhön ja ammattiin liittyviä tietoja hankkeen rahoittajalle (Opetushallitus) tehtävää 
raportointia varten. Osallistujatiedot raportoidaan Opetushallitukselle anonyymisti.   
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HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS  
 
Henkilörekisterin pääkäyttötarkoitus on hankkeen vetäjän ja yhteistyökumppaneiden väli-
nen viestintä sekä hankkeen koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedotus koulutustilaisuuksiin 
liittyen. Henkilötietoja koulutukseen osallistuvien työnkuvaan liittyen kerätään myös hank-
keen rahoittajalle tehtävää raportointia varten.  
 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  
 
Kaikki rekisterin tiedot on saatu hankkeeseen mukaan ilmoittautuneilta ja omia tietojaan 
oma-aloitteisesti päivittäneiltä henkilöiltä. Tiedon keräämiseen ei käytetä muita menetelmiä 
tai verkkosivujen evästeitä. 
 
 
TARKASTUSOIKEUS  
 
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja ISO KUVA -hankkeen henkilörekisteriin on hä-
nestä tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Rekisterinpitäjä antaa rekiste-
röidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyy-
dettäessä henkilötiedot kirjallisesti. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oi-
kaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, vanhentunut tai puutteellinen henkilötieto. Tarkastus- ja oikaisu-
pyyntö pyydetään tekemään yhteyshenkilölle. Kuvataidekoulujen liitolla on velvollisuus 
tunnistaa tietojen pyytäjä, jottei muiden rekisteröityjen oikeutta loukata. Liitto pyytää tarvit-
taessa lisätietoja, jotta rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa.  
 
 
KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN 
 
Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. Rekiste-
röidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää tiedotteiden lähettäminen. Rekisterinpitäjä pois-
taa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus pyyde-
tään tekemään rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä ole-
van virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto, ja 
se on tehtävä rekisterin yhteyshenkilölle. 
 
 
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N 
TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 
 
Henkilö- tai rekisteritietoja ei luovuteta Opetushallitusta lukuun ottamatta eteenpäin ulko-
puolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään siirretä 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
 
Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina ja asianmukaisesti suojatussa palvelimessa. 
Vain yhdistyksen liittosihteerillä ja toiminnanjohtajalla on pääsy salasanoin ulkopuolisilta 
suojattuun rekisteriin. 
 
 



TIETOJEN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN 
 
Rekisteriin on kerätty hankkeen ydinryhmään ja ohjausryhmään ilmoittautuneiden organi-
saatioiden ja heidän edustajiensa nimi-, puhelin- ja sähköpostiosoitetiedot, jotka säilyte-
tään sähköisinä suojatussa palvelimessa. Samoin sähköiselle tiedotelistalle listatut koulu-
tustilaisuuksien kouluttajien sekä osallistujien nimi- ja organisaatiotiedot sekä sähköposti-
osoitteet säilytetään sähköisinä samassa suojatussa palvelimessa. Koulutustilaisuuksiin 
ilmoittautuneiden henkilötiedot säilytetään koulutustilaisuudesta tiedottamista varten ja 
muut tiedot rahoittajalle raportointia varten. Jos henkilö peruuttaa tiedotuksen, tiedot pois-
tetaan palveluntarjoajan tietokannasta mahdollisimman nopeasti. Koulutustilaisuuksiin 
osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on raportoitu hankkeen ra-
hoittajalle. Tämän jälkeen raakadatasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.  
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