
REKISTERI-  JA TIETOSUOJASELOSTE 

Laadittu 1.8.2019 

 

1.Rekisterinpitäjä  

Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys r.y./ 
Kuopion XIII viulukilpailu, info@kuopionviulukilpailu.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Marika Karjalainen, kilpailutoimikunnan sihteeri 
info@kuopionviulukilpailu.fi 
puh. 040 7104 375 

3. Rekisterin nimi   

Kuopion XIII viulukilpailun hakijarekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on  
kerätä oleellista tietoja Kuopion XIII viulukilpailuun hakevista osallistujista.  
Kilpailun järjestäjä käyttää rekisteriä ainoastaan kilpailun tarkoituksiin.  

5. Rekisterin tietosisältö  

Hakijan henkilötiedot: nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, kansalaisuus, osoite, puhelinnumero, 
sähköposti sekä mahdollisen oman pianistin nimi, sähköposti ja puhelinnumero 

Hakijan kilpailun osallistumistiedot: kilpailuohjelmisto, valokuva, selvitys opinnoista ja opettajista 
sekä esikatselun videotallenne. 

Kilpailujärjestäjä kerää kilpailun säännöissä mainittuja tietoja kaikilta hakijoilta. Tiedot talletetaan 
ja niitä käyttää ainoastaan kilpailun järjestäjä. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman 
hakijan suostumusta.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan hakijoilta kilpailun www-sivulla olevasta sähköisestä 
ilmoittautumislomakkeesta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään tietokoneilla tai Internet-palvelimilla, 
niiden laitteistojen 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. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli 
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä.  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä 
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää 
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle 
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

