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Tietosuojaseloste  
 
1  

Rekisterin nimi  

  

Tapahtumien hallinnoinnin ja vapaaehtoistyön henkilörekisteri 
 

2  

Rekisterinpitäjä  

Nimi  
Suomenlinnan hoitokunta  

  
Osoite  
Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki  
Muut yhteystiedot  
Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti kirjaamo(a)suomenlinna.fi   

3  

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa  

Nimi ja tehtävänimike  
Paula Lappalainen, tapahtumakoordinaattori 
Osoite  
Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 
Muut yhteystiedot  
Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti tapahtumat(a)suomenlinna.fi  

4  

Tietosuojavastaava  

Yhteystiedot  
Puhelin (vaihde) 0295 338 300, tietosuoja(a)suomenlinna.fi  

5  

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään siltä osin kuin se on välttämätöntä 
tapahtumien hallinnoinnin ja vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseksi.  
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Suomenlinnan hoitokunnan 
oikeutettu etu.  
 
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: 

• tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan hallinnointi 
• tapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan viestintä 
• tapahtuminen ja vapaaehtoistoiminnan markkinointi 
• vapaaehtoisuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä 

suhteen hoito, seuranta, analysointi, tilastointi kehittäminen ja 
segmentointi 

 
6  

Rekisterin 
tietosisältö  

Tapahtumasta riippuen kaikki tai osa seuraavista: nimi, syntymävuosi, 
yhteystiedot (puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, postiosoite), 
erityisruokavalio, valokuvat jotka otettu tapahtumista. 
 
Lisäksi, jos kyseessä vapaaehtoistoimintaan liittyvä tapahtuma:  

• vapaaehtoisuuden alkamis- ja päättymisajankohta, 
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• osallistuminen toimintaan, 
• osallistuminen koulutuksiin, 
• sosiaalisen median käyttäjätilin tiedot vapaaehtoistoiminnan 

suljettuihin ryhmiin liittämisen mahdollistamiseksi (tässä 
yhteisrekisterinpitäjänä toimii Facebook Irlanti, joka vastaa 
pääasiallisesti tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja 
tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta 
palvelussa, lisätietoja  www.facebook.com/privacy/) 

7  

Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika  

Tapahtumaviestintään liittyvät tiedot poistetaan viimeistään kuukauden 
kuluttua tapahtuman päättymisestä.  
 
Vapaaehtoistoimintaan liittyvät henkilötiedot poistetaan seitsemän 
kuukauden kuluttua vapaaehtoistoiminnan päättymisestä.  

8  

Säännönmukaiset 
tietolähteet  

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

9  

Tietojen siirto, 
luovuttaminen ja 
vastaanottajat  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.  

10  

Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle  

Henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. 

11  

Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  

 Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin ja tarvittavin muin 
tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. 
Manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa 
tiloissa. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä 
puolesta oikeutetut henkilöt. 
Rekisterin sisältämien tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen 
määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen 
ohjeistuksen perusteella. 
 

12  

Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo  

Tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia.  

https://www.facebook.com/privacy/
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13  

Rekisteröidyn 
oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, 
käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.  

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä 
on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja 
käsitellyistä henkilötiedoista.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai 
poistamaan henkilötietojaan.  

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojen 
käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tämän 
selosteen kohdassa 15 kuvatulla tavalla.  

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole 
lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus 
valvontaviranomaiselle.  

14  

Rekisteröidyn 
suostumuksen 
peruuttaminen  

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.  

15  

Yhteydenotot  

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien 
oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa 
yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löytyvät tämän 
selosteen kohdasta 3.  

Rekisteröidyn on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä asian 
käsittelyn yhteydessä.  

16  

Muu informaatio  

  

  

  

Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa:   
https://www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/suomenlinnan-
hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/ 

  

  

 

https://www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/
https://www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/suomenlinnan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/


Suomenlinnan hoitokunta 
 

 

 Tietosuojaseloste  
Päivämäärä 1.1.2021 
 
Drno  

4 (4) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


