
   
 

   
 

Tietosuojaseloste 
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle. 
Seloste on laadittu 20.1.2022. 

1. Rekisterin nimi Paikallismuseokysely 

2. Rekisterinpitäjä ja 
rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Nimi: Museovirasto 
Osoite: Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki 
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki 
Kirjaamo: 0295 33 6080 
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@museovirasto.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus sekä käsittelyn 
oikeusperuste 

Museovirasto kerää paikallismuseokyselyn yhteydessä kyselyn 
vastaajan ja museon yhteyshenkilön yhteystietoja. Yhteystietoina 
kysytään kyselyn vastaajan ja museon muun mahdollisen 
yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Yhteystiedot kerätään, jotta paikallismuseoita voidaan tiedottaa 
mm. tilastoon liittyvissä asioissa ja jotta kyselyyn vastanneisiin 
voidaan olla yhteydessä tietojen tarkistamista varten. 
Henkilötietojen käsittely perustuu Museoviraston lakisääteisiin 
tehtäviin (Laki Museovirastosta 282/2004 ja Valtioneuvoston 
asetus Museovirastosta 407/2004) sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston Tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisen 
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi.  

4. Rekisterin 
tietosisältö/henkilötietoryhmät 

Kyselyvastauksissa tallennetaan:  
- kyselyn vastaajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
- museon yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite  

5. Henkilötietojen vastaanottajat 
tai vastaanottajaryhmät 

Yhteystietoja ei luovuteta Museoviraston ulkopuolelle, 
poikkeuksena alueellisten vastuumuseoiden maakuntatutkijat, 
jotka saavat koko aineiston käyttöönsä sisältäen myös 
yhteystiedot.  

6. Tietojen siirrot kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille 
järjestöille 

Museovirasto ei luovuta yhteystietoihin liittyviä henkilötietoja 
kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

7. Henkilötietojen säilyttämisaika 
tai ajan määrittämiskriteerit 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on 
tarpeellista tilastokyselyn kannalta. 

8. Henkilötietojen käsittelyn 
suojaaminen 

Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset 
toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 
Henkilötietoja kerätään ainoastaan kyselylomakkeen kautta eikä 
niitä käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista 
päätöksentekoa. 
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9. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, 
käsitelläänkö hänen henkilötietojaan. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää: 
- itseään koskevat henkilötiedot 
- oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot 
- tietyin edellytyksin henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja 
vastustamista. 
 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kyselyissä ja asioinnissa voit 
olla yhteydessä rekisterinpitäjään: 
 
Museovirasto 
Sturenkatu 2A 
PL 913, 00101 Helsinki  
Kirjaamo: 0295 33 6080 
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@museovirasto.fi   
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely 
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä asiasta 
valitus tietosuojavaltuutetulle. 
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