TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Akseli-konsortio
Osoite

c/o Työväen museoyhdistys ry
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info (ät) tyovaenmuseo.fi
Nimi
2
Kimmo Kestinen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 050-4401166
erikoissuunnittelija (ät) tyovaenmuseo.fi
3
Akseli-kokoelmanhallintaohjelma
Rekisterin
nimi
4
Kokoelmiin kuuluvien esineiden, valokuvien, kirjallisen materiaalln y.m. hoitamiseen liittyvien
Henkilötieto- henkilötietojen käsittely.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

- Kokoelmahallintaohjelman käyttäjärekisteri (nimi, käyttäjätunnus, rooli)
- Kokoelmien lahjoittajarekisteri (nimi, osoite, lahjoituksen sisältö, päiväys, vastaanottaja)
- Kokoelmiin liittyvä osapuolirekisteri (nimi, sukupuoli, syntymäaika, kuolinaika, osoitetiedot, ammatti,
muut tiedot).Nimen ja sukupuolen lisäksi muita tietoja kerätään vain, jos ne on saatavilla joko
henkilöltä itseltään, lahjoittajalta tai julkisista tietolähteistä.
- henkilökuvat (nimi, ammatti ym. jos tiedossa). Kuva varustettu yleensä kopiointisuojausleimalla.

6
Tiedot saadaan oman toiminnan avulla, aineiston lahjoittajilta ja julkisista tietolähteistä (esim.
Säännönmu- kirjalliset lähteet, kuten tietosanakirjat ja biografiajulkaisut, sekä digitaaliset lähteet, kuten Wikipedia
kaiset tieto- ja eduskunnan kansanedustajamatrikkeli)
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja luovutetaan säännöllisesti kansalliseen kokoelmaportaali Finnaan. Varsinaisista
henkilörekistereistä tietoja ei luovuteta. Aineiston valokuvista osa on sellaisia, joissa saattaa olla
tunnistettavissa olevia eläviä henkilöitä ja kuvailutiedoissa saattaa olla yksittäisiin henkilöihin liittyviä
nimitietoja. Pääsääntöisesti kyse on julkisuuden henkilöistä tai julkaistavaksi tarkoitetuista ja muualla
jo julkaistuista vanhoista valokuvista.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Julkiseksi määritelty aineisto on selattavissa sekä Arjenhistoria.fi:n että Finna.fi:n kautta ympäri
maailmaa. Osapuoli-, lahjoittaja- tai käyttäjärekisterien tiedot eivät ole julkisia.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kokoelmanhallintajärjestelmä toimii palomuurilaitteiston suojaamalla tietokoneella. Pääsy rekisteriin
on rajoitettu ja käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän oikeuksia rekisterin
tietoihin rajataan käyttöoikeusrooleilla. Myös järjestelmän varmuuskopiolaite on suojattu salasanan
avulla.Osa aineistosta on kuitenkin katsottu sen luontoiseksi, että se on avattu julkiseksi.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Mikäli tiedot halutaan tarkistaa, voi kopion tiedoista
saada käymällä tietoja tallentaneessa organisaatiossa henkilökohtaisesti (henkilöllisyyden
varmistamiseksi). Sähköpostitse tai puhelimitse voi saada tiedon siitä, onko tietoa tallennettu ja
minkä laatuista tietoa se mahdollisesti on, mutta ei yksityiskohtaista tietoa. Organisaatioiden osoiteja yhteystiedot löytyvät Arjenhistoria.fi:n verkkosivulta.

11
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. AkseliOikeus vaatia konsortio pyrkii siihen, että tiedot olisivat mahdollisimman oikein. Pyynnön tietojen oikaisuista voi
tiedon
tehdä sekä Finnan "Ota yhteyttä" että Arjenhistoria.fi:n palautelomakkeen avulla.
korjaamista

12
Perinnelaitosten henkilötietojen tallentaminen liittyy niiden yleisen edun mukaiseen toimintaan.
Muut henkilö- (Tietosuoja-asetus, 89 artikla)
tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

