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Joensuun kaupunginorkesterin #minunorkesterini tuotteiden tilaajien rekisteröinti.
Rekisteröidyn antama suostumus.
Rekisterissä voidaan käsitellä tilaajien antamia seuraavia
tietoja: henkilön nimi, henkilön osoitetiedot, henkilön
sähköpostiosoite sekä tieto #minunorkesterini -tuotteiden
tilaamisesta, paidan koosta ja tuotteiden määristä ja
Joensuun kaupunginorkesterin uutiskirjeen lähettämisestä.
Rekisteritietoja kerätään lomakkeen kautta, joka on esillä
Joensuun kaupunginorkesterin nettisivuilla ja
somekanavissa. Käytettävä järjestelmä on Webropol 3.0.
Webropol 3.0.
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on
suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Tietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.
Säilytetään 10 vuotta ellei rekisteröity pyydä tietojen
poistamista.

Joensuun kaupunki / yksikön virallinen nimi
Rantakatu 20, 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus 0242746-2

TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja
rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta
pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna.
Pyyntö osoitetaan yllä mainittuun rekisterin pitäjälle tai
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
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