
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Porvoon museoyhdistys ry

Osoite: Raatihuoneenkatu 21, 061500  Porvoo

Puhelin: 040-8380 556

Sähköposti: tietosuoja@porvoonmuseo.fi

Yhteyshenkilö: Jaana Haapoja

2. Rekisterin nimi

Rakennusperintö ja muinaisjäännökset -rekisteri (MIP)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porvoon museo toteuttaa museolaissa (314/2019) annettua tehtävää kokoelmatyön, tutkimuksen,

museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta ja toimii alueellisena vastuumuseona

vuodesta 2020 alkaen.

4.  Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu

Rekisteriin on kerätty ja kerätään tietoa Itä-uudenmaan rakennusperinnöstä ja muinaisjäännöksistä

perustietoineen ja valokuvineen. Tietoja käytetään rakennus- ja maankäyttöön liittyvissä hankkeissa

sekä kotiseututyössä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kiinteistön perustiedot, kiinteistötunnus, sijainti- ja omistajatiedot sekä kiinteistöhistoria haetaan

Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kiinteistötietojärjestelmästä. Rakennus- ja huoneistorekisteristä

haetaan rakennustunnus, rakennusten sijaintitietoja, osoitteet ja omistajatiedot, mahdollisesti

valmistumis- ja muutosajankohdat ym. rakennukseen liittyvää perustietoa.

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietorekisteri on viranomaiskäytössä. Rekisteristä luovutetaan pyydettäessä rakennusinventointitiedot,

mutta ei henkilötietoja. Osa tiedoista voidaan myös julkaista, julkaistavat tiedot pitävät sisällään

kiinteistön/rakennusten sijainnin kartalla, kiinteistön nimen, kiinteistötunnuksen, yhteenvedon

kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä sekä mahdollisesti valokuvan.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ylin johto päättää työntekijöiden käyttöoikeuksista rekisteriin siinä laajuudessa kuin

kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Tietojen käyttöä valvotaan ja seuraamukset väärinkäytöstä on

määritelty.

Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltävät tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä Porvoon

museon tietoverkon käyttöoikeuskirjautumisella ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeusmääräyksillä.

9. Tietojen tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot tai ettei rekisterissä ole häntä

koskevia tietoja. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen

toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on enintään kuukausi pyynnön
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vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on erityisen monimutkainen ja laaja, voidaan määräaikaa

jatkaa kahdella kuukaudella.

Tarkastusoikeuden käyttäminen ja kopioiden saaminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Mikäli

jäljennöksiä pyydetään useampia, museo voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin

perustuvan kohtuullisen maksun.

Tarkastusoikeus voidaan evätä vain laissa mainitulla perusteilla.

Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisesti.

10. Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta

tarpeeton, puutteellinen ja vanhentunut tieto.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja se osoitetaan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä on

syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan

mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Korjatusta tiedosta, korjauksen

tekijästä sekä korjauspäivämäärästä jää rekisteriin tieto. Alkuperäinen merkintä on mahdollista

nähdä jälkikäteen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi

seuraavista:

Oikeus tulla unohdetuksi:

Henkilöllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua

museon rekisteristä. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu

lakiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen):

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi

aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

oikeutta ei sovelleta Porvoon museon henkilörekistereihin liittyen, koska henkilötietoja on kerätty

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluuvan julkisen vallan

käyttämiseksi.

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle ja oikeus käyttää muita hallinnollisia

muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja mm.

Oikeus nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän

katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu

tietosuoja-asetusta.

12. Rekisteristä vastaavan johtaja

Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera

13. Henkilötietojen käsittelyn perusteiden lainmukaisuus

Osapuolten oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi

14. Porvoon museon tietojärjestelmät

MIP, KOOKOS, PROCOUNTOR



15. Tietojen säilytysaika

Tiedot arkistoidaan säilytettäväksi myös tuleville sukupolville.

16. Seloste päivitetty

30.1.2023


