
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Porvoon museoyhdistys ry/ Porvoon museo
Osoite: Raatihuoneenkatu 21, 06100 Porvoo
Puhelin: 040-8380 556
Sähköposti: tietosuoja@porvoonmuseo.fi
Yhteyshenkilö: Toimistopäällikko

2. Rekisterin nimi ja muoto

Porvoon museon henkilö- ja sidosryhmärekisteri; yhdistyksen jäsenet, asiakkaat sekä
yhteistyökumppanit.

Rekisterin muoto sähköinen

SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT:
Procountor-taloushallintajärjestelmä
MS Excel-tietohallintajärjestelmä

Talous-, asiakas- ja sidosryhmähallintaan liittyvät rekisterit ovat sähköisissä järjestelmissä
suojatulla  verkkopalvelimella.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen
hallinta hankintojen, maksujen sekä laskutuksen onnistuminen. Jäsenyyden ylläpito ja
kehittäminen, sekä markkinointi.  Myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta
henkilötietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä, sekä rekisteröidyn oikeusturvan sekä etujen ja oikeuksien varmistamiseksi.

Oikeusperusteet:
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
EU:n GeneralData Protection Regulation -asetus (voimaan 25.5.2018)
Henkilötietolaki  (523/1999)

4. Rekisterin tietosisältö

Rekistereissä käsitellään yhdistyksen asiakas ja -sidosryhmien henkilö- ja yhteystietoja, sekä muita
jäsenyyden tai muun yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja voivat olla:

- rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- rekisteröidyn kotipaikka
- rekisteröidyn tilinumero
- rekisteröidyn sähköpostiosoite
- rekisteröidyn puhelinnumero
- rekisteröidyn y-tunnus tai syntymäaika

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
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6. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta, eikä siirretä kolmannelle osapuolelle.

7. Rekisteritietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen asiakas, jäsen tai
sidosryhmään kuuluva.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto

a) MS Excel- tietohallintajärjestelmä on tallennettu museon palomuurilla suojattuun
sisäverkkoon palvelimelle, joka sijaitsee valvotussa ja lukitussa tilassa. Palvelimella
toimivaan MS Excel-tietohallintajärjestelmään on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävien hoitamiseksi. Järjestelmään kirjaudutaan
käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

b) Procountor-taloushallintajärjestelmä on tallennettu Procountorin omaan suojattuun
pilvipalvelimeen, joka sijaitsee valvotussa ja lukitussa tilassa. Järjestelmään kirjaudutaan
käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella
käyttäjähallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja
toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.  Lisätietoja Procountor-tietoturvasta:
https://procountor.finago.com/hc/fi/articles/360000242838-Procountorin-tietoturva

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö
tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn suostumukseen perustuvien henkilötietojen osalta on rekisteröidyllä oikeus
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta
suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

12. Valitusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä
valvontaviranomaisille. https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.1.2023.
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